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!زَمم!،

لاأنوأشهد.نعمةبهاوكفىالإسلامنعمةعلىالعالمينربدثهوالحمد،اللهباسم

ولميولدولميلدلمالذيالصمدالفردالأحدالواحدهو.لهشريكلاوحدهاللهإلاإله

بداية.لهمولودوكل،نهايةلهوالدكللأنأحد؟كفوَالهيكن

الرسالة،بفَغ،المرسلينوسيدالأنبياءوخاتم،ورسولهاللهعبدمحمدَاأنوأشهد

الغُضة.بهالثهوكشف،الأمةونصح،الأمانةوأذَى

بنيإلىورسولهالثهعبدهو)يسوع(المدعومريمبنعيسىالمسيحأنوأؤمن

ولاذلكعنيزيدانلايهلكا،لئلاالطعاميأكلانوكاناصديقةمريموأمهإصائيل،

.وشرهخيرهكلهبالقدروأؤمن.حقالناروأنحقالجنةأنوأؤمن،ينقصان

بعدةأما

أستاذَاقبلَاكنتوقد.يومكلوأشكرهأحمدهوأنا،لإسلاماإلىاللههدانيأنفمنذ

اختيارويتم،الكاهنمساعدهووالشماسمعًا،للشماسةومعلمَاالأحدمدارسفي

النار،فيكلهمالمسلمينأنالمسيحيينقولأصدقاكنلمذلكومع،الشماسةمنالكهنة

يخلدونفكيف؟اللهإلايعبدونلاالمسلمينأنبهأجهرلاكاملَااقتناعَامقتنعًاكنتبل

؟!النصارىيذعيكماالجحيمأوجهنمفِى

وخاصة!!ا،يكونأنيصلحلاالمسيحوأن،بالئهقلبيفيأؤمنكنتلأننيذلك،

ودفنه.،وموته،صلبهفياعتقاديمع

لنفسي:أقولالهيكلستارةفوقمصلوبَاالمسيحورأيتكنيسةدخلتكلمافكنت

المُهان(.الضعيفهذارثأعبدَأنأريدإإفي
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المسيحيسوءحياقي6!-جو

جديد؟منإلمسيحيينكتابدرست،الإسلامونورنعمةإلىاللَههدانيأنوبعد

الاضطرابسقالكثيرلمبوظهر،قلبيعنوالغلافعقليعنالضلالأزاحاللّهلأن

إسلامىِ.بعدمنهافهمتهماأكتبأنفرأيتالكتبهذهسطوربينوالاختلاف

ولكنى،عينيآ!اماباتوالاضص!إالاختلافاتهذهتظهرإسلاميقبلوكنت

سلكوتمنوالاتسيسالبطريركصكل!منيلئلابها،أجهرأوفيهاأفكرأنأجرؤأكنلم

يومئذ.عقيدتيبحسبالسموات

شاءفمن،المعلوماتشبكةعا!منتدايعلالاختلافاتهذهبعضسطرتولقد

.3!ء*ءللا-كا".للا!ث!للالمءقى:فليطالعه

توضيح،

فيقرأتهاأناو(،السارة)البشارةمعناهاإن:المسيحيوندال)إنجيل(:كلمة-ا

)أنجيوهي)ملاك(،كلمةمنقريبةوهي(،ليوننجي)إلِفاوالقبطيةاليونانيةاللغة

أعلم.والله(،الوحي)كتابأي!الملاكبهجاء)ماإلىترجمهاأولذلك(،لوس

)هذاقائلَا:كتابهعنيتحدثالمسيحأنو)مرقس()متى(إنجيليفيونجد

إليه،ويشير!)الإنجيلاسمهكتابَايدهفييحملكانالمسيحأنيعنىوهذا()1(،لإنجيلا

قبلاليهوديعرفهلماللفظهذالأن؟عنهتحدثناالذيالإنجيلهذاأين:الناسلسألهوإلا

عليهم.جديدَاكانبل،المسيح

وهي:،أربعةالمسيحيةالطوائفمعظمبهاتعترفالتيوالأناجيل

القبطية(الكنيسة)قصةكشابولكنلليهود،كتبه)متى(إنقالوا:متىإنجيل(أ)

لهذانسخةأولىأنكتبتالأولالجزءفي(حبيب)إيريسالمعاصرةالمصريةللمؤرخة

الثاني.القرننهايةفيالهندفيظهرتالإنجيل

.(241:،15:امرضإإنجيل26(:13متى)إنجيل(1)
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!7صالمسيحلشوعحياة

لإنجيلمختصرةصورةوهو،للرومانكتبه()مرقسإنقالوا:مرقسإنجيل()ب

التاريخكتبمنوالمعروف)متى(،إنجيلأصلهوإنهقالواالمؤرخينولكنمتى،

مصر!فيمكتوبأنهالمسيحيهَ

لليونانيين.كتبهالوقا(إنقالوالوقا:إنجيل)جى(

إنهقالواالمؤرخينولكن،أجمعللعالمكتبه)يوحنا(إنقالوايوحنا:إنجيل(د)

)متى(منكلًاالأربعةالأناجيلكاتبوذكروقد.هناكالمقيمينلليهوداليونانفيمكتوب

:المفسرونفقالو)مرقس(الوقا(أما،الحوارينع!ثر،الإثنىالتلاميذبينو)يوحنا(

المذكورين،الطبعاتاختلافبحسب،وسبعينالاثنينأوالسبعينالرسلمنكاناأنهما

منيكونالمإنهماقالوا:ميلر()2()أندرومثلالمؤرخينولكن1()1!5لوقا)إنجيلفي

بولس.تلاميذمنكانابل،يعاصراهولمالمسيحتلاميذ

إليه،يرجعواولمتركوهيسوعتلاممِذجميعأن66(:6يوحنا)إنجيلذكروقد

:7يوحنا)إنجيلهجرهمالذيهوأوأيضَا،عشرالإثناتركهثمعشر،الإئنىعدا!ا

3-.)5

اللقبهذايطلقونوكانوا(الله)مختارتعنييهوديةكلمةهو()المسيحلقب2-

)مزموروالمزاميرالقديمالعهدكتبفيجاءكما،الملكوعلى،النبيوعلى،الكاهنعلى

وكذلك36(:26الأول)صموئيلشاولالملكوعن(501:51و)مزمور38(98:

35(.269:1،2:32،:2لوقا)إنجيل.المسيحيسوع

وحدهمأنهميؤمنونوكانوااليهود،عندمؤمنكللقبهو(الله)ابنلقب3-

همأيضَاالملائكةإنوقالوا:41(،8:يوحنا)إنجيلالمختاراللهشعبأيالنْهأبناء

(.وأرسلهمأيضَاآخرينسبعينالربعينذلك)وبعد(1)

(.الكنيسةتاريخ)مختصركتابهفي)2!
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المسمحيهـموعحهـأقي
--!8جو

بالقالمؤمنينعنالمسيحقال!وكذلك6(،:او)أيوب2(:6)تكوينخاصتهأياللّهأبناء

اللَهمنمولودين-بيسوعالمؤمنينأنوداليوحناإنجيلكاتبوتجرأ7(5،6،)متى

إ(اللّه)ورثةوجعلهمبولسفجاء(،13-12:ايه!حنا)إنجيل-!البشر!منوليس

8(.:9)رومية!(الله)أولاداليهودإن:وقال(817:)رومية

تعاليمبعضمنصحيحجزءعلىتحتويالأناجيلهذهأنالقارئأخياعلم5

القساوسةفعلوكذلك،مدسوسةتعاليمفيهاوضعواوتلاميذهبولسولكن،المسيح

كتابهافي(هوايت)ألنالأمريكمِةالعالمةمنهم،المؤرخينبعضيشهدكماوالرهبان

(.والباطلالحقبينالعظيم)الصراع

كثيرةاختلافاتوجوداكتشفت،إسلاميبعدالأربعةللأناجيلدراستيومن5

بينها،مثل:

ومكانها،وزمنها،وأحداثها،القصةسردفيقصة،كلفياختلافات(أ)

إلخ....والكلماتشخاصوالأ

.الأحداثوتسلسلترتيبفياختلافات()ب

الاَخرين.الثلاثةعنكثيرةبأحداثينفردإنجيلكل)!(

منبالرغم،وغامضةمجهولةوتعاليم،وأحداث،مجهولةمهمةفتراتوجود(د)

الرواية.فيأهميتهاشدة

لأن؟المسيحيونعليهاعتادالذيالأناجيلبأسلوبأكتبسوفتعالىاللهوبإذن

وكتبيالكتابهذايكونوأنوالسداد،التوفيقاللّهوأسأل،بهأخاطبهمالكتابهذا

وحسنات،القيامةيومإلىحسناتيميزانفييكونأنالنّهوأدعو،هدايةسببالأخرى
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ء9صلمسيحلملشوعحياة

والاخرة.الدنيافيوالرضاوالعفووالتُقىاالُدىاللهأسأل.نشرهعلىيعملمنكل

المصير.هـاليهالمَوكلوعليهذلكولمبهوسبحانه.آميناللهم

الدين.يومإلىأجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدوحبيبناسيدناعلىاللهموصَلَّ

العالمين.ربدلّهالحمدُأَنِدعواناوآخر

لمحتبه

لَرَلعوفَ!كِالت

ائِ!اص!إرضرِىإلًماجم!

9142سنشصفريئمصر-الإسكندريش

1433سنشرجبفيونقحهوراجعه
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ح!01!ص

متىبإنجيلتعربف

المسيحلشوعحياة

شخصيةسواءالأربعةبالأناجيليتعلقشيءأيالححديدوجهعليعرفأحدلا

هذاكل؟كتبهولمن،كتبهوأين،الإنجيلكتبومتى،وسيرتهحياتهتاريخأوالكاتب

فقط.بالتخميناستنباطهوتمتمامَا،مجهولط

لفترةأيالقديمللعهدامتدادَامتى()إنجيليعتبر:المسيحيونالمفسرونقال

إسرائيل.شعبتاريخيكملالمسيحأنليثبتكُتبوقد،المسيحعلالسابقينالأنبياء

المسيحأنإلىتشير(القديم)العهدكتبمنبفقراتيستشهددائمَاتجدهلذلك

إسرائيل.بنوينتظرهكمسيح،السابقينالأنبياءلتنبؤاتتبعَايتصرف

،الروحيهوديُّ،الثوبيوناف!الإنجيلهذاأن)تريكو(المسيحيالمؤرخويقول

أحدهوالإنجيلهذاكاتبأنالاَنمقبولَايعدولمالتحرير،يوناني،فلسطينيةمفرداته

المسيح.حواليى

(الاويبالعبرييُدعىكانذلكوقبل()متىاسمهالإنجيلروايةبحسبوهو

(حوم)كفرنافيالمرورضرائبأو،الجماركفيللضرائبجابيَاوكان(اليفيوباليوناني

فلسطين.شمال

كانحيث،فينيقيةأوأنطاكيةأوسوريافيكتابتهتحت()متىإنجيلاْنغالبَاويُقذر

الأرثوذكسيةالمعبديةاليهوديةضدفكريةمعركةفيهوتجداليهود.منكبيرعدديعيش

(.)الفريسية

إلىالقارئعزيزي)انظر.م09وسنة-م08سنةبينيقعتقريبَاكتابتهوتاريخ

مطلقَا(.شيءأيفييقينوجودعدم
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11ءصالمسيحلشوعحياة

،اليهوديالتراثوفي!)اليهوديةالمقدسةالكتبفيمتبحر)متى(لإنجيلوالكاتب

المسيحية.اعتنقيهوديأنهويبدو

بينهمشتركةمصادرعلىاعتماداالكتابهذاكتبأنهعلالمؤرخينجميعويتفق

كاتبأنمؤرخونوقال.جوهريةنقطفيالروايةفياختلافمعولوقا،مرقسوبين

لم()مرقسأنمع،واسعبشكل،عنهنقلأي(مرقس)إنجيلاستخدم)متى!إنجيل

ميلر(.)أندرووالمؤرخ(كولمان)أ.المؤرخيقولكما،المسيححواريّأحديكن

ويغيرها)مرقس!عنينقلهاالتيالنصوصفيخطيرةبحريةيتصرفوتجده

كانينجسن()الأبأنكما(الإطلاقعلىوحيئيوجدلا:)أيللروايةرؤيتهبحسب

إلىليستقريرهميرفعونالذينالوثنيينالرومانالقبرحراسروايةمعقوليةعدميبرز

علىاَخرمثالَاويعطى(،2811:)متىاليهودكهنةكبارإلممابل،العسكريينرؤسائهم

موتحالتفتحتالتيالقبورروايةوهو،الأحداثسردفيالواسعالكاتبخيال

تخرجلاثم،الجمعةيومفيالأنبياء()يعنىالقديسين!()أجسادمنكثيروقام،المصلوب

بأنأعلمَا53(-27:52)متىالأحديومفييسوعقيامةبعدإلاقبورهامنالأجساد

!(.المسلمينمثلالترابتحتموتاهميدفنوناليهود

)ابنأنالمسيحلسانعلىقولهفي4(12:5متى)إنجيلينتقد(روجيو)الأب

يومالقبرفيظلالمسيحبينما،لياليوثلاثأيامثلاثةالأرضقلبفييظل(الإنسان

الأحد(.فجرإلىالجمعةمساء)منفقطوليلتين

يخالفون(مسيحمِة-)يهوديةطائفةإنجيلإنه:)تريكو(المؤرخيقولكماوالخلاصة

القديم.العهدبخطالاحتفاظمعاليهود،
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13!صجو
المسيحلشوعحياة

ولىالاًالفصلى

منها:/!ثيرةحداثبأخرىافىالائاجيلعن()متىإنجيلانفرد

تركها.منلهوتحذيرهالحلمفيمريمخطيبليوسفالملاكبشارة

فيه.ولدالذيالبيتفيللمسيحالمجوسزيارة

الحلم.فيليوسفالملاكبأمرمصرإلىالهروب

.هيرودسالملكيدعلى(لحم)بيتأطفالقتل

بلادهم.إلىوأمهبالمسيحليرجعليوسفحلمفييأتيالملاك

الجزية.يدفعالمسيح

.وأخرسأعجميينشفاء

مالك.ابنفرحمثل

والعريس.العذارىمثل

القيامة.عندوزلزلة،الصلبعندزلزلةحدوث-

بعدالمقدسةالمدينةإلىودخولهمالصلبعندالموتىالقديسينأجسادقيامة-

لقيامة!ا

.بالثالوثللتعميدتلاميذهيرسلالمسيح-

جاءماوأهمها)متى(إنجيليذحرهالمباحداثانجيلحلانفروحذلك

)يوحنا(.وانجيل)لوقا(إتجيلفي

ومنها:غيرهيذحرهالمحثيرةبأحداث)لوقا(انجيلانفر

الهيكل.فيعلانيةرآهيوحنا،والدلزكرياالملاكبشارة-ا

ابنه.المعمدانبيوحنازكريابشارة2-

علانية.رأتهحيثلمريمالملاكبشارة3-
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المسيحيسوعحياة
13!ص!ى

كبر.حتىالبريةفيلهالملائكةورعايةيوحناميلاد-4

زكريا.وعليوحناأمأليصاباتعلىالقدسالروححلول-5

.يسوعمعالهيكلفيحَنَّهوالشيخةسمعانالشيخقصة6-

فيموضعلهيكنلملأنهالبقر؟زريبةفيللمسيحوزيارتهم،للرعاةالملائكةظهور7-

.المنزل

الإلهية.الشريعةبحسبالثامناليومفيالهيكلفيالمسيحختان8-

موسى.للنبيالثهشريعةبحسبالهيكللبمريمتطهير9-

الكهنةمعومجادلته،أبويهمعالفصحأعيادفيطفولتهفيللهيكليسوعزيارةا-"

سنة.(21)وعمره

92(.)7:المعمدانيوحناطريقةعلىالناسيعمدكانيسوع-11

الظلم.وكيل،والغنىلعازر،الضالالابن:منهاكثيرةأمثلة-21

الملعونة.المدينة)أرمجا(في)زكا(للعشارالمسيحزيارة-13

.سامريواحدمنهمبالبرصمصابينرجالعشرةشفاء-41

الأخير.العشاءفيللخمركاسينوجود-51

.يسوعيقوىلكيالسماءمنملاكنزول-16

.هيرودسالملكأمامالمسيحمحاكمة-17

تذحرهولمذحرهومماتمامَا،مختلفةقصهَيرويفهو)يوحنا(انجيلأما

ايذخرى:جيللاتاا

،المظالوعيد،دعوته!رسوهوللفصحأعيادعدةأورشليمإلىالمسيححضورا-

.مجهولآخروع!يد،الهيكلتجدبدوعيد

.الحبالمنبسوطالهيكلفيالباعةضربحياتهبدايةفيالمسيح2-
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.تعميدهبعديومثالثفيخمرإلىالماءتحويلكانتمعجزاتهأول3-

(2-ا:4)تلاميذهبلأحدَا،يُعَفَدْلميسوع-4

به.وإيمانهمهناكالزانيةمعولقائهللسامرةزيارته-5

الهيكل.فيإليهأحضروهازانيهَيرجمأنويرفض6-

انفصلواالذينلتلاميذهأعمالهإظهارعلىيسوعويحثونهبهيؤمنونلايسوعإخوة7-

عنه.

.زرلعام!قاإمعجز-8

أورشليم.قيمرتينيسوعيرجمواأنيحاولوناليهود-9

.ولصوصمُزاقهمالأنبياءمنقبلهاتواالذينوجميعالصالحالراعيهويسوع-01

رفعبعداللّهيرسلهالذي(قليط)الباروهوإالمعزى(عنجذاطويلحديثأ-ا

المسيح.

ملابسه.خلعأنبعدتلاميذهأرجلغسلالمسح-21

الإثنيعداماتلاميذهقتركهحقيقيصثربودمه،حقيقي"كلهوجسدهإنوقال-13

منبلعشر،الإثنيمنليساومرقسلوقاأنوالمفترض.إليهيعوداولمع!ثر،

الاَخرين.

يكملونالأناجيلإنيقولونكانواالنقطةهذهعنالقساوسةنسألكناوعندما5

لشعبمعينبلدفيكتابتهتمتمنهمإنجيلكللأنذلك؟غيرالحقيقةولكن،بعضهم

معبن.

إنجيلكلفكانم،325سنةتجميعهمتمأنإلىبلدهفيمنهمإنجيلكلوظل

صموئيل/القسكنابفيقرأتكذلك.قرونثلاثةمنلاكثربلدهعقيدةهومنهم

فيالإنجيليةالطائفةرئيسوكان،العشرينالقرننهايةفيالمسيحيالعلامة-مرقي
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تحريفه!واستحالةالمقدسالكتاب)عصمةكتابهفيلهم،البطريركبمثابةوهو!صر،

،م325سنةنيقيةمجمعفي01()0إنجيلمائةمنأكثريوجدكانأنه2(،ص).في

مارفضواأنهمبمعنىإنجيلَا،(69)مناكثرتركواأنهمأي،لأربعةاهذهمنهاواختاروا

ماذاالاَنندرىولا،الأولىالثلاثةالقرونطولالمسيحيينمن%69عقيدةعليهقاصت

الذيالمقدسالكتابنمثرتمومتى،المسيحبعدسنة532لمدةوعباداتهمعقائدهمكانت

.الميلاديعشرالسادسالقرنفيإلاتظهرلمالطباعةباْنعلمَا؟العالمبلادفيوضعوه

الأديرةفيإلاتوجدفلمجدَا؟باهظةوتكاليفهزمنَايستغرقباليدالنسخوكان

.القرآنمثليحفظهأنلإنسانيمكنلاكتابوهو،الكبيرةوالكناثس

علىبالاعتمادمكتوبةقصم!هيالكتبهذهأنعلىتدلالاختلافاتكثرةإن5

لاإنه:القساوسةلناقالوكما،مشرقيصموئيل/القسذكركما،الآخرينمنالسماع

نظرهوجهةمنواحدكليكتببل،بالحرفعنهيكتبونالقراَنوحىمئلوحيّيوجد

اختلفوا.ولذلك

الثانىالفصلى

أهميتها،مقبالرغصتمامًاومجهولضطويلضوقتؤتأحدافتوجد

.بيسوعخبلتحتىوعبادتهاوحياتهاوميلادهامريمقصةمنها-ا

منهانعلملمعمرهمنالثلاثينبلغحينرسالتهوبدءالمسيحميلادبينوالفترة2-

ثمانيةإلىستةبلغ!مجهولةفترةفيهاوظل،القتلمنخوفَامصرإلىهروبهحادثسوى

حتىعامكلويوسفمريممعالهيكلإلىورحلاته،بالتخمينالمؤرخينكقولأعوام

الهيكلفيظلحيثأيضَا،مجهولمهمخبروفيها2(20:الوقاعامَاعشرإثنيبلغ

كانولو،وأجوبتهفهمهمنبهتواحتىوش!أالميسمعهمالمعلمينوسطفيأيامثلاثة
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الصيقضاهاوكيفالأيامتلكعنشيئَالأخبرنامعاصركاتبأوإلهيوحىيوجد

؟سمعوهمنكلوأبهتتأيامثلاثةاستمرتالتيوالأجوبةالأسئلةهيوما)يسوع(؟

بنالمعمدانيوحناعلالقبضبعددعوتهوبدءالمسيحتعميدبينوالفزة3-

الأحداثمجهولةسنة،حواليليوحناتابعَاظلالمسيحإن:المؤرخونوقالزكريا.

علوتجده(،الثمينالمقدسالكتابإلىالطالبين)مرشدكتابفيذلكوتجد،والتعليم

(.)الإنترنتالمعلوماتشبكة

حياتهفيدعوتهلنشرتلاميذهأرسلأنبعدوحدهيسوعقضاهاالتيوالفترة-4

فيالمسيحفعلماذاولافعلوا؟ماذاندريلااليهود،وقرىمدنإلىوذهبوا(51)متى

غيابهم؟

وعدم،الأناجيلهذهكتبواممنللمسيحمعاصركاتبوجودعدميؤكدأيضَاوهذا

)متىأناجيلثلاثةالإرساليةهذهذكروقد.حدثبماالكاتبينليخبرإلهيوحيوجود

لاإالأحداثالكتابيستأنفولم)يوحنا(.الرابعوأهملهاوالوقا(،6(و)مرقس(11

المجاور،المنزلإلىذهبواوكأنهم،اليهوديةوالقرىالمدنزارواالذينالتلاميذعودةبعد

رجعوا.ثم

اختلفواكما،المهمالحدثهذاروايةفيالثلاثةالأناجيلاختلافذلكإلىوأضف

والأحاديث.القصصكلفي

يوحنا)إنجيلذكرهمامثلتلاميذهعنيسوعفيهاانفصلأخرىوفترات5-

لكياليهوديةإلىواذهبهنامنانتقل:إخوتهلهفقالقريبًا،المظالعيد)وكان2(7:

يأهذافينجدولا(بهيؤمنونيكونوالمإخوتهلأن.؟.تعملالتيأعمالكتلاميذكيرى

تلاميذهعنانفصلوكيفمتىنعلمولا،الفترةهذهفيالمسيحعملهعمللأيإشارة
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ا!كاتصأوالوحيفأين؟الانفصالسببهووماذلك؟بعدبهمالقىوكيفومتى

؟حدثمابحقيقةليخبرناالمعاصر

)أعمالكاتبالوقا!أنمعبهيؤمنونيكونوالميسوعإخوةأنقولههووالعجيب

ر!شه،بعدأورشَليمياالكنيسةرئيسصاريسوعشقيق)يعقوب(أنيؤكد(الرسل

عندهم!المقدسالكتابهذادفتيّبين،يسوعشقيق)يهوذا(إلمطينسبوهارسالةوتوجد

بهذايسوع)تكلم(44-21:36يوحنا)إنجيلذكرهامجهولةأخرىوفترة6-

يسوع)فنادى:بقولهيفاجئناثم،عندهمنتعليقاتالراويكتبثم(واختفىمف!شم

فعل؟وماذااختفىفأين.(...وقال

يومَاأربعينلتلاميذهيظهرظلالمسيحأنلنايروي(االرسل)اْعمالوكتاب7-

منأهمأمريوجدهل.اللهبملكوتالمختصةالأمورعنويكلمهم،ورفعهقيامتهبين

الأمور!هذهعنيسوعقالهمماواحدةكلمةالوقا(الراويلنايذكرلمذلكومعهذا؟

وسأذكر،لكمأحصيهاأنمنأكثرالمجهولةوالأحاديثلأحداثواالفتراتإن5

نظريتي،منالقارئليمَأكدفقطأمثلةوهذه)متىإ،إنجيلشرحأثناءمنهابعضَالكم

الكتبهذهتسجيلفيإلهيوحيّيوجدولاللمسيحمعاصركاتبوجودعدموهي

وأ(،المقدس)الكتابيدعونهكتابفيوجمعوهاإبثارات(أو(،)أناجيلدعوهاالتي

الجديد(.العهد)كتابأو(،)الإنجيل
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لثالثاالفصل!

فيها:حدثوماالأخداثتسلسلفيالاختلافاتبعض

منجاءالتعميدبعد

إلىاليهودية

(حوم)كفرنا

عندتلاميذ(4)اختار

(حوم)كفرنابحر

الجبل،علىالموعظة

الاْبرص،شفاءومعجزة

فيالقائدابنشفاءثم

حماةثمحوم(،)كفرنا

،سمعان

العاصفة،إسكاتثم

المجنونانثم

شفاءثموالخنازبر،

،الناصرةفيالمشلول

.أعميانشفاءثم

مرثس

عندنهرجاءمن

الجليلإلىالأردن

ثم،سمعانحماةشفاء

،الأبرصثفاء

فيالمثلولشفاءثم

حوم(،)كفرنا

اليابسة،اليدشفاءثم

واحدمجنونثم

والخنازير.

لوثا

كدنهرمنجاء

الناصرةإلم!لأردنا

فهربقتلهوحاولوا

(حوم)كفرناإلى

بحرعندثلاثةاختار

(حوم)كفرنا

،سمعانحماةشفاء

ثم،الأبرصثم

،المشلول

اليابسة،اليدشفاءثم

القائد،ابنثم

العاصفة،إسكاتثم

ومجنونالمحنازيرثم

واحد.

المسيحلشوعحياة

يوحنا

الأردننهرعندظل

تلاميذ(4)دعاحيث

في)لمحانا(إلىذهبثم

الجليل

نهرعند(4)اخار

اليهوديةفيالاْردن

خمر،إلىالماءتحويل

أورشليمإلىذهبثم

ثم،الباعةوطرد

فيالناسيعمدأخذ

اليهودية،

،السامرةإلىذهبثم

ابنيشفىالناصرةثم

القائد،

يشفىأورشلحِمثم

.المشلول
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ثم،متىدعوة

تلميذاا2اختار

منللشثيروأرسلهم

حوم()كفرنا

السجنفييوحنا

اليابسةاليدذوشفاء

أمهمقابلةرفض

هـاخوته

يوحناقتل

آلاف)5(إشباع

اخارثم،متىدعوة

ثمتلميذا()12

الناصرةمنأرسلهم

يوحناقتل

لافآ(5)شاعإ

لوقا

اختارثم،متىدعوة

ألفىثمتلميذا(21)

مكانفيالموعظة

أرسلثمسهل،

تلاميذه

يوحناقتل

رفضوهالامريون

رصول(07)رختاا

عص91طور

فيآلات(5)إشباع

الجليل،

العاصفة،إسكاتثم

الماء،علىاثصي

حوم()كفرنافيثم

تلاميذهتركه

أورشليمفيالمظالعيد

الزانية

لأعمىاشفاء

رجمهولواحا

الاَخرين،الثلائةقصةعنتمامَامختلفةقصةيروى)يوحنا(إنجيلأنونلاحظ

الذيالتلميذبصفته،المسيححياةأحداثأهمعلىالوحيدالعيانشاهدأنهيؤكدوهو

إ(.)يكلمهوهوصدرهعلىوينام،يسوعحضنفييجلسوكان،يحبهيسوعكان
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الطبعالفصل

زكريابنيوحناشهادةالواحد:للحادثروايتهمفيالاختلافاتعلىمثال

)إ(.الخطايالمغفرةالتوبةبمعموديةيوحنايدعلىيسوعوتعميد،للمسيح

متى،إنجيلرؤيضرأ،

-بحسبسنواتث!انيحواليعمرهوكانمصر؟منوأصتهالمسيحرجوعبعد

يكرزالمعمدانيوحناجاءالأيامتلك)وفيالراويكَتَبَ-المسيحيينالمؤرخينتقدير

يوحناأنيعنىوهذا(السمواتملكوتاقزبقدلأنهتوبواقائلَا:اليهوديةبريةفي

)إنجيلذكركمافقطأشهربستةيسوعمنأكبريوحنالأنطفل؟وهودعوتهينشرجاء

!(الوقا

الذي،منيأقوىهوبعدييأتي)الذي:بعدهالآتيالنبيعنلليهوديوحناوقال

(لقدساالروح)يكنولم،(ونارالقدسلروحباس!عمدكمهو،حذاءهأحملأنأهلَالست

الاَن.النصارىيزمنكما!!يعتبرونهكانواولااليهود،عندالاسمبهذامعروفَا

يوحنا)إنجيلعليهيؤكدماوهذاأحدَا،عمدَأنهإنجيلأييذكرفلمالمسيحوأما

القدس)بالروحالتعميدهوماأعرفولمالأربعينعمرإلىمسيحيَاظللتوقد4(،

ونار(!

منعهيوحناولكنمنهليعتمديوحنا؟إلىالأردنإلىالجيلمنيسوعجاء)حيحئذ

اعتمدفلما.لهسمححي!سذ..الاَناسمح:يسوعفأجابمنك،اعتمدأنمحتاجأناقائلَا:

وآتيَاحمامةمثلنازلَاالثهروحفرأىله،انفتحتالسمواتلىاذاالماء.منصعديسوع

(.سررتبهالذيالحبيبابنيهوهذاقائلَا:السمواتمنوصوت،عليه
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مرقس،إنجيلروايضرب،

يأتيقائلَاالخطايا،لمغافرةالتوبةبمعموديةويكرز!البريةفييعمديوحنا)كان

سيعمدكمهو.حذائهسيوروأحلأنحنيأنأهلَالستالذي،منيأقوىهومنبعدي

نهرفيوليسالصحراءفيهناوالتعميدوالنارالحذاء:في()متىيخالف(.القدسبالروح

!لأردنا

وللوقت،لأردنافييوحنامنواعتمدالجليلناصرةمنيسوعجاءالأيامتلك)في

صوتوكان،عليهنازلَاحمامةمثلوالروحانشقتقدالسمواترأىالماءمنصاعدهو

(.سررتبهالذيالحبيبابنيأنت:السمواتمن

منها:نقاص!،عدةفي)متى(رواية)مرقس(خالفوكد

.يسوعيمنعلميوحنا-ا

)صعد(.منبدلَاصاعد()وهو2-

(.اللّه)روحمنبدلَا()الروح3-

هو(.)هذامنبدلَا()أنت-4

(.)الناصرةمدينةحدد-5

لوقا،إنجيلى!ؤيضرب،

المحيطةالمنطقةجميعإلىفجاء؟البريةفيزكريابنيوحناعلىاللهكلمة)كانت

يتضحهناومنالخطايا.لمغفرة؟التوبةبمعمودية)يبشر(يكرز(الأردن)فهربالأردن

يفتريكماالثهأوالمسيحهيوليست،أنبيائهإلىوالوحيئاللهرسالةهي(الله)كلمةأن

الفداءأوالصلبينتظرولا،فقطبالتوبةالخطايايغفراللهأنيعنيالنصوهذا.النصارى

لليهود.يوحنابشارةكانتوهذه.المزعوم
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سيورأحلأنأهلًالستالذىِمنىِ،أقوىهومنبعدي)يأتييوحنا:وقال

وشابه)النار(موضوع!ا()مَتَّىشَابَهَوقدونار(القدسبالروحسيعمدكمهو،حذائه

أحدَايُعفَدلميسوعأنوب!االحذاء.حمل!ا)متى(وخالفالحذاء(.)سيوريامرقس

حبسفقد()الملكهيرودس)أما.بالبشارةالمقصودهويكونفلايوحنا،إنجيلكقول

السماء،انفتحتيصليكانوإذأيضا.يسوعاعتمدالشعباعتمدوئا،السجنفييوحنا

)أنتقائلَا:السماءمنصوتوكان،حمامةمثلجسيمةبهيئةالقدسالروحعليهونزل

(.سررتبكالحبيبابنى

!(.)يسوعتعميدقبلالسجندخليوحناأنهيوالمفاجأة

كلبحسبمنهيخرجولم،السجنفيوهوقتلهتميوحنالأن،غريبوهذا

يسوعوقاميوحنا،يخاطبأنبدونالشعببعداعتمديسوعأننجدوأيضَا!الروايات

؟!يمثلكانأم.اللهعبدفهو،تعميدهبعدلئهيصلى

وناسوت)إلوهية(لاهوتمنيتكونمتجسدإلهإنه:تقولعقيدتهمإنبل

.واحدةلحظةناسوتييفارقلملاهوتهوأن)جسد(

في:والخامس.جسيمةوبهيئةفعلَاعليهنزلالقدسالروحأنهو:الرابعالفرق

)هذا)مرقس(ولابه(...)أنت)متى(مثلوليسبك(...)أنتليسوعالسماءكلام

به(.....هو.

يوحنا،إنجيلروايش)د،

المدعوزكرياابنيوحناوليسلاخالتهوابنالمسيحتلميذيوحناهوومؤلفه

.المعمدان
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يعرفيكنلمالمعمدانيوحناأنفيهاونجد.لإطلاقاعلىترتيببدونهناوالروالِة

نأوالعجسِب.رأسهعلالحمامةنزولبعدعرفههـانما،تعميدهقبلالإطلاقعليسوع

البشارةبهذهيتأثروالماليهودولكن،إلهوكأنهبعدهيأتيبمنبشَريوحناإن:قالالراوي

تعرفونه،لستمالذيقائموسطكم)فييوحنا؟فقالأحد.يناقشهولم)إ(الإطلاقعلى

بيتفيحدثهذا..حذائهسيورأحلأنمُستحقَالستالذي،بعدييأتيالذيهو

:فقال،إليهفقبلًايسوعيوحنانظرالغدوفييعمد.يوحناكانحيثالأردنعبر!اعبره

جئتلإسرائيلليظهرولكن،أعرفهأكنلموأنا،العالمخطيةيرفعالذياللهحملذاهو

عليه،فاستقرالسماءمنحمامةمثلنازلَاالروحرأيتقدإفييوحناوشهدبالماء.أعمد

الروحترىالذي:ليقالذاكبالماء،لأعمدأرسلنيالذي()اللهلكن،أعرفهأكنلموأنا

هذاأنوشهدترأيتقدوأنا،القدسبالروحيعمدالذيهوفهذاعليهومستقرَانازلَا

(.اللهابنهو

مسيحيعالملأييمكنولاالسابقةالثلاثةالأناجيلعنتمامَامختلفةروايةفهذه

:الاختلافاتهذهيفسرأن

ويعرفه.يسوعيجدلكيليعمديوحناأرسلالثهأنفنجد-ا

ومنهافلسطينأرضبينماالنهر،شرقفيأي(الأردن)عبرفيحدثوهذا2-

النهر!غربفيتقع()اليهودية

الذيهو(عليه)مُستقرَا()الروحترىالذيإن:لهوقاليوحناأرسل(و)الله3-

صفاتإليهأضافيوحناأنوالعجيبإنار(بدون(القدس)بالروحالناسسيعمد

يسألهأو،يعارضهلموكيف؟الغريبةالعقائدبهذهأتىأينفمن(؟اللهو)ابن(الله)حمل

أحد؟
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المسمحيسوعحياة
عص41جو

ولمللتعميدجاءواالذيناليهودوسطفيكانيسوعإن:يقوليوحناأيضًا4-

لوقا(.)إنجيلقالكما(!الله)روحوعليهنبىوهو(خالتةابنأنه)معيوحنايعرفه

باختصازالاتيتشملالاريعةالائاجيلبينوالاختلافات

الوقا(.البرية()مرقس.الأردننهرغرباليهوديةبرية)متى(:التعميدمكان-ا

(عبرة)بيتاسمهابلد)يوحنا(،والغربالشرقوتشملالأردنبنهرالمحيطةالبلاد

أيضَايوحناإنجيلوذكر.الأناجيلخرائطفيلهاوجودلاوهي،الأردن-نهريشرق

وماؤهاماءعينتوجدكانتحيث(نون)عينفيالسامرةمنطقةفيللتعميدآخرمكانَا

إ)1(.كثير

يوحناإنجيلفيفقطالتعميدبعديسوععرفالمعمدانيوحنا:التعارف2-

)متى(.وخاصةالآخرينللثلاثةبالمخالفة

هوفقطالمسيحوليسيوحناإنجيلفيالحمامةرأىالمعمدانيوحنا:الحمامة3-

الاَخرين.الثلاثةرواياتبحسبراَهاالذي

روايةفيالتعميدبعدمراتعدةالمسيحقابلالمعمدانيوحناالتعميد:بعد4-

كلهاالمنطقةغادرالمسيحأنتؤكدالتيالأخرىأناجيلالثلاثةبخلافيوحنا()إنجيل

الإنجيل.شرحمعالاختلافاتنتابعوسوف.مباشرةتعميدهبعدفلسطينشمالإلى

23(.3:يوحنا)إنجل(1)
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3،!صير

الخامسالفصل

المسيعيسوعحياةقصضداإسض

اكأخىناجيلىبالاًرنضالمقامعضتى،رإنج!لىبرؤيض

تبدأحيثام759لسنة)الفانديك(طبعة(المقدس)الكتابصنلكموأكتب

الاَتي:بالعنوانالأناجيل

المسيحيسوعومخلصنالريناالجديدالعهد)حتاب

اليونانية(اللغةمنتُرجموقد

تلتالتيالطبعاتمنمحوهثم(اليونانيةاللغةمنترجم)وقدالتوضيحوهذا

الطبعة!هذه

الجديد(؟)العهداسمالكتابلهذااختارالذيمن-

كلامأساسعلىم،325سنة(نيقية)مجمعبعدوضعهتمولكنه.يدريأحدلا

بالطبع.بولسزمنفيموجودَايكنلمالكتابهذاولكن،بولس

؟الكتابهذامنواحدَاحرفَايسوعكتبهل-

بكتابته؟يسوعأمرهموهل-

فيه؟مماواحدبحرف()ربهميسوعإليهماْوحىوهل-

)كلا(.الأسئلةهذهعلالإجابة

بكتابته؟أمرهيسوعأنالأناجيلكتبةمنواحدأيذكرهل-

الإلهي؟بالوحيكتابهكتبأنهمنهمواحدأيذكرهل-

كلا..كلا.
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!36جو

)بولص(لغةإنهاكلا..؟تلاميذهأوالمسيحلغةهياليونانيةاللغةكانتهل5

اليونانية.ويعرفمتعلمَاكانالمسيحتلميذ)يوحنا(إنوقيل.وأتباعه

وأ،العبرانيةكانتوالمسيحاليهودلغةأنعلىالكتبهذهفيأدلةوتوجد5

اليهودية.
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عص37!و

اكأولالإصحاح

فنىإنجيلى

أسماءسجليعنىوهو(إبراهيمابنداودابنالمسيحيسوعميلاد)كتابهكذايبدأ

.مُتضاربوكلامهركيكأسلوبهنجدبشركتابالإنجيلهذاولأن،المسيحجدود

يوسفإلىوصلحتىإبراهيممنالمسيحجدودأسماءلنايذكرالراويأخذ5

يُدْعىّالذييسوعمنهاوُلِدَالتيمريمرجليوسفولد)ويعقوب:فقالالنجار،

(.المسيح

إسرائيلبنىشعبخارجمن()1زانياتنساءأربعأسماءالرجالهؤلاءمعوذكر

وجدودهالمسيحيكونولا.عليهممحرموهذا،المسيحجدودمنرجالأربعتزوجن

)فجمع:قالئم،زناةرجاليسوعجدودبينأنأيضَاوذكر.نقيةاسرائيليةسلالةمن

جيلًا،عشرأربعةبابلسبىّإلىداودومنجيلًا،عشرأربعةداودإلىإبراهيممنالأجيال

جيلًا(.عشرأربعةالمسيحإلىبابلسبىومن

فيلكموأختصرهاأخطاءمنفيهامالكثرةطويلشرحإلىتحتاجالبدايةوهذه

الاَتي:

بدليل:وحثيوجودعدماولَا-

إبراهيمقبلالمسيحجدودبأسماءليخبرهإلهيوحيّيوجدلا-ا

38(.و)تكوين3(:أ)متىثامارالكنعاية-ا()1

2(.و)يشوع(ه:ا)متىالكنعانيةراحاب2-

36(.:91و)تكوين(ه:ا)متىالموآلهراعوث3-

9(.-2:7)راعوثببوغرتزنىوراعوث،بزعمهمبأبيهالوطابنةبزناجاءالموآبيننل

عَنهأدتَلائم.ودداوجد(4:81عوثرا)ويهودارماثامنالزناحفيد

(5-11:2الثانيو)صموئيل6(:ا)متىلكنعانينصنفرعوهمالجثين،منأوريا،إمرأةبثغ-4

.(35:الأولالأيامو)أخبار
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المسيحلشوعحياة 38!ح!

العهدوكُتُبلوقا(،)إنجيلذكرهاالتيالمسيحجدودأسماءخالفالسببولنفس2-

.كثيرةمخالفاتبهاالقديم

.الأجيالوعدد(و)زربابل)يوشيا(نسلفيكبيرةأخطاءظهرتالسببولنفس3-

منهاوأنجب)البروتستانت(يقولكمالمريمفعليَّازوجَاالنجاريوسفكانهل4-

؟الجماععندإلاحُبلىَأخهاعرففكيفوإلالاحقَا؟سنقرأكماليسوعوأخواتإخوة

المسيحكلاموهي،الكريمالقرآنفيالمذكورةالحقيقةلإخفاءالتأليفنتيجةهيهذه

زوجَا.لهافاخترعوالذاالمهد،فيعَلَنهِآدشَم

:ءخطالأا-نيَاثا

الأجيالوكذلكذكركما(1)4وليس()13عددهاداودإلىإبراهيممنالأجيال-ا

فقط.()13مريمزوجيوسفإلىبابلسبىّمن

-سليمان-)داود:كالاَتيالجدودسلسلةأننجد،القدلِمالعهدكتببحسب2-

()يهوآشيواَش-أخزيا-يهورام-فاطيهوشا-أسا-)أبيا(أبيام-رحبعام

يهو-يوشيا-موناَ-منسى-حزقيا-اَحاز-يوثام-إعُزيا(عزريا-أمصيا-

شمعيا--حننيا-بلبازر-ياافد-(يكنيا)كينيايهو-(قيمجهويا)قيملياأ-زآحا

.(عينيليوا-نعريا

(.الثانيالأيام)وأخبار2(4-301:الأولالأيام)أخبار

يورام-فاطيهوشا-آسا-أبيا-رحبعا-سليمان-داود:متىإنجيلوبحسب

-اَمون-منسى-حزقيا-اَحاز-يوثامو%مصيا(ولوآشأخزيا:إوأسقط-عزيا-

ولمالكبيربابلسبىيحضرلميوشياأنمع،بابلسبىّعندوإخوتهيكنياولدالذييوشيا

لوجودليكنياالحقيقيالوالد)ألياقيم(وأسقطيهوياكين،هوالذييكنياوالدهويكن

قائلأ:ويكمل-3(36:)أرميافييهوذاعرشعلىيجلسلألياقيمابنوجودتنفينبؤة
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)يهوياكنِن(يكنياأن8(:42ثاني)ملوكمنويتضح-شالتئيلولديكنيابابلسبىّوبعد

لماأنهأي،سنةسبعينبابفيوعاشعبدَا،بابلملكأخذهحينسنة()18عمرهكان

(!)متىروايةبحسبأولادينجبوابمَذ!،سنة88عمرهكانعاد

هذ3كلعازور،ولدوالياقيمألياقيمفأسقط(زربابلولد)وشالتئيل:ويكمل

القديم.العهدفيطاوجودلاالأسماء

:وسليمانوداودالمسيحجدودفيحلهالزنانسلثالثَا-

38()تكوينكقول،ابنيهأرملةوهيبالزنا،ثامار،منوزارحفارصولديهوذا-ا

كنعانية.وهي

والكنعانيون(،2)يشوعفيجاءكما،الزانيةالكنعانية،راحابمنبوعزولدسلمون-2

(9:25)تكوينالكتابهذابحسبملعونجنس

4:أ)راعوثالزناإلىإشارةالروايةوفي،المواَبية،راعوثمنعوبيدولدبوعز3-

(4-ا3:و

الجيلحتىالربجماعةفيزناابنيدخلإلاموسىلعبدهاللّششريعةوفي5

2(.23:)تثنيةالعاثر(

لاداودإلىيهوذاابنمنالجدودفكليهوذا.نسلمنالعاشرالجيلهووداود

حتىالربجماعةفيموآبىولاعمونىيدخلالاوكذلك،الربجماعةفييدخلون

يدخلفلا،الأمجنسيةعلىالابنجنسيةيحسبونواليهود3(:23إتثنيةالعاشر(الجيل

)عزيا(.حتىالربجماعةفيراعوثنسل

عليهتاَمروئا،الكنعانىأي(الحثىوريا)أجيشهقائدزوجةمعزناداودأنيزعمون-4

عدةأماموتضعنا،ملفقةكاذبةروايةوهذه.سليمانمنهاوأنجبتزوجها،وقتله

:مشكلات
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فيمحرممنهموالزواجزوجها،مثلكنعائيةتكونأنلابدالمرأةهذهأن(أ)

موسى.لعبدهاللهشريعة

(2:ااأول)ملوك4(-:7ا)تثنية

جيشمعيحاربوزجهابهازناأنهعندهمالعظيمالنبيداودإلىونسبوا)ب(

فاستدعاهالجنينإليهلينسبزوجهايخدعأنداودفأراد،فحبلت،الفلسطينيينعندداود

سموبسببزوجتهإلىالرجليدخلفلمخمرَا،وسقاهزوجتهمعليبيتالحربمن

خُطَّةَودَبَّرَداود،بهفغدرالعدو،مجاربوالجيشزوجتهمعيت!نعمأنورفضأخلاقه

زوجاتلداودكانوقدالهراء؟هذايُصَدقُمَن!لنفسهالزوجةأخذثم،ونجحت،لقتله

عدد!بلا

إسرائيل،بنيأعداء()الكنعانيينالحيثيينشعبمنالمخدوعالزوجوهذا)!(

23:الثانيإصموئيلالجيشقادةاكبرومنداودجيشأبطالمنصارذلكومع

.)93

)صموئيلبها!يزنيأنقبلجيشهقائدمنمتزوجةالمرأةبأنعلمداودوأن(د)

(3:ااالثاني

الأيامو)أخبار!ااالثاني)صموئيلكتاببينوتناقضهاالقصةاضطراب)ط

(3لولأا

مجهولينرواةونصدقنكذبهفهل2(81:1)مزمورالثهيعصِلمأنهيقولداود)و!

سنة؟بألفداودبعدالكتبهذهبتأليفقامواالاَنحتىمعروفينك!ير

سليمانوخاصةالأصنامأنواعكلوعبدواالثهعبادةتركواالجدودهؤلاءمعظم5-

الكذبهذاعلىويرد(11أول)ملوككحابفيالمجهولالراوييفتريكماعَتهِأدشَلَامُ
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عنقالاللهأن6(:17:11،22:01،28الأولالأيام)أخباركتابهمفيجاءما

)ملوككتابيثبتهلمماوهذا.ويؤدبهاللّهيهديهتعوَّجوإن(الله)ابنيكونأنهسليمان

(.أول

لوقا)1(:يقولحيث)لوقا(وفي)متى(،فيالمسيحجدودبينسريغانقارنوالاَن

ظن:أي(،يوسفابنيُظَنكانماعلوهو،سنةثلاثيننحولهكانيسوعابتدأ)ولما

يوسف.ابن:أنهاليهود

.(323:لوقاإإنجيل(1)
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لوقامتى

يعقوببنيوسف()أوعالىهالىبن(مريم)زوجيوسف

اليودبنالجارزبنمتانبنملكىبنلاوىبنمتثاتبن

صاروقينأخيمبنذلك!بعدمكررة)أسماء

عازوربن)مكرر(يوسفينابنبن

الياقيمبن(ذلكبعد)مكررمتاثيابن

أبيهودبنحسلبنناحومبنعاموصبن

متاثيابنمأثبننجاىبن

يهوذابنيوسفبنشمعىبن

زربابلبنزربابلبنرشابنيوحنابن

يكنيابنشالتئيلبن)مكرر(ملكىبننيرىبنشالتئيلبن

يوشيابنالمودامبنقصمبنأوىبن

منسابناَمونبناليعارزبنيوسىبنعيربن

آحازبنحزيابنلاوىبنمتاثبنيويمبن

عزيابنيوثامبنيوسفبنجهوذابنشمعونبن

يهوشافاطبنيورامبنمليابنالياقيمبنيونانين

ايابنآسابنثاثابنصينانبن

رحبعامبنداودبنناثانبن

داودبنسليمانبنبن()ينانإلىويصلإبراهيمحتىالنسلويصتمر

تكوين)لقديماالعهدفيموجودغيرلاسماوهذاأرفكث!اد

شالح(ارفكشادإسام2(4:االأولالأيامو)اخبار(11

الله(ابن)آدموكتب()آدمالىيصلحتى

المسيحلشوعحياة

جدَّا:مهمةأشياءأربعةفي)متى(خالفالوقا(أننجدوبالجملة5
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(.)متىعندممابكثيرأكبرلوقاعندالجدودعدد-ا

.ملوككلهم)متى(عندبشِما،مجهولونوهم2-

لوقا.فيمكررةأسماءوتوجد3-

داود.نسل،زربابلنسل،يوسفأبا:المهمةالأصولفيواختلفا-4

18(:ا:)متىفييسوعميلادقصةمعونبدأ

الروحمنحُبْلىوُجِدَتْيجتمعا،أنقبل،ليوسفنحطوبةأمهمريمكانتالما

1(.سزَتخليتهاأراديُشهرهاأنيشألمبارَارجلهايوسفكانوإذ.القدس

الروحمنحُبلىَأنهافعلمجنسيَا،يعاشرهاأنأرادخطيبها،يوسفأنيعنىوهذا

نأيشأولمبارَّا،رجلَاكانلأنهسزَا؟المخطوبةهذهمنيتخلصأنفأراد)!(القدس

وهي:،مهمةبأموريخبرنالمالوحيأوالروايولكن.يفضحها

عندهم؟معروفأمرالقدسالروحمنالحبَلهل-

سنة.(!)2المسيحيونقال؟مريمعمرهوما-

سنة.8وه75بينقالوا؟يوسفعمرهوما-

.يدريأحدلا؟الخطوبةتمتوكيفمتى-

نعلم.لا؟الحبلمنموقفهمهوما،ندريلاأسرتها؟أين-

.ندريلابار؟رجلوهو،الخطوبةفييجامعهاكيف-

أحدلا؟أخبرتهالتيهيأنهاأم،حاملأنهااكتشفالذيهويوسفهل-

.يعرف

الروحعاشرهاوهل؟القدسالروحهوالجنينمصدرأنعرفالذيمن-

ليكونبالفعلوعاشرهارجلَا،لهاتجسدأنهالكاثوليكطوائفتقولكماجنسيَاالقدس

الحقيقة؟علإلهابنمنهاالمولود
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يعاشرهالمأنهأحذايخبرلاأنبالسرالمقصودأمسرَّا؟يوسفيتركهاوكيف-

إليه؟الطفلفينسبون

ياقائلًا:حلمفيليوسفظهرقدالربملاك)هـاذا:العجيبالحليظهروهل-

الروحمنهوفيهابهحُبِلَالذيلأنامرأتكمريمتأخذأنتخفلاداود.بنيوسف

(.خطاياهممنشعبهيخلصلأنه؟يسوعاسمهوتدعوابنَافستلد.القدس

)إنجيلبعكسفقطالأحلامفييأتيمتى()إنجيلفيالملاكأننلاحظوسوف-

عيانًا.تظهرالملائكةنجدحيثلوقا(

أيضا.للنساءيأتيالوقا(فيبينما،فقطللرجاليأتيمتى()إنجيلوملاك-

والداسمفيإليهأشرناالذيالحرجمنيخلصهداود(بنيوسف)ياوقوله-

)داود(.حتىوجدودهيوسف

نسلأي-لاوىِسبطمنمريمأنيثبتلوقا()إنجيلإنالباحثينبعضوقال-

منتتزوجأنلهايجوزلاهذاوعليهوذا،سبطمنالذيداودنسلمنوليست،هرون

اليهود.شريعةفيخطأالخطوبةفهذهآخر.سبط

داودنسلمنمريمبنيسوعيكونفلاتزوجها،أويوسفخطبهالووحتى-

(.الاويهاروننسلمنبل)يهوذا(

يناسبهذاهل)داود(؟عندهمالزانيجدهإلى-يوسف-الملاكينسبولماذا-

زانية؟أنهامريمفييشكيوسفلأنالموقف

ركيكأسلوبإنه؟بالفعلزوجتهأنهاإلا(امرأتك)مريمقولهمعىوما-

الفرنسيالطبيب(بوكاي)موريسقالكماالتأليفيحسنولاعقلهمنيؤلفلرجل

(.الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسة)الكتبالمعاصركتابهفيالأرثوذكسي
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فكيفْ(القدس)الروحعنخبرأفينجدلاكلها(القديم)العهدكتبوفي-

،يعترضأو،يسأللمكيف؟منهتحبلالبناتوأن،الاسمبهذاإلهبوجوديوسفصدق

واقعىِ.غيركلاهذا!؟يندهشأو،يتعجبحتىأو

مننقيةغيرسلالةمنجاء،خطاياهممنشعبهيُخلصالذيالمولودوهذا-

المنفسهعنالمسيحيقولوسوفذكرنا.كماوالزانياتالزناةوأشهرهمإسرائيلبني

يردهمأنهوالمعنىفيكون2(51:4)متى(الضالةإسرائيلبيتخرافإلىإلّاأُرْسَلْ

لولاجهنمفيوالخلودآدمخطيةوراثةعناخترعوهبمالهعلاقةولا،فقطضلالهمعن

القديمة.الوثنيةالعقائدمنصلبَا،إلهابنأوإلهبقتلالفداء

بالنبيالربمنقيلمايتملكيكانكله)هذاقائلَا:الإنجيلكاتبيعلقثم-

معنا(اللّه:تفسيرهالذي:عمانوئيلاسمهويدعونابنَاوتلدتحبلالعذراءهوذا:القائل

.سنرىكماالنبيكلاممنوليسالمؤلفعندمنمعنا(تفسيره)الذيوالقول

)أرام(جيشجاءفقد:قصةوله14(7:إأشعياءفيجاءالنبوءةهذهوأصل

الرب)فقال.أورشليمملك)آحاز(فارتعب،أورشليموحاصروا()إسرائيلوجيش

عادثمتَأْمَنوا.فلاتُؤْمِنوالمإن..تخفولااهدألهوقل..اَحاز.لملاقاةاخرجلأشعياء

ولاأطلبلاآحازفقال..إلهكمنْءالربآيةلنفسكأطلبقائلَا:آحازفكلمالرب

ابنَاوتلدتحبلالعذراءهوذا:اَيةنفسُهُالسيديعطيكماسمعوا..فقال.الربأجرب

لأنهالخير؟ويختارالشر.يرفضاْنعرفمتىيأكلوعسلَازبدَا.عمانوئيلاسمهوتدعو

منخاشِأنتالتيالأرضتُخْلَىالخيرويختارالشريرفضأنالصبييعرفأنقبل

ملكيها(.

قيل:العذراء،مناقتربأشعياءأن8()أشعياءالتاليالإصحاحفيالقصةوبقية

السيدذاهوقائلًا:يكلمنيالربعاد)ثم:قالثمابنًا،وأنجبتفحبلت،زوجتهإنها
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بلادكعرضءم!!جناحيهبسطويكون...يهوذاإلىويتدفق...آشورملكعليهميُصعد

بحواليالمسيحقبلحدثتقصةفتلكفعلَا.ولادتهتم()عمانوئيلأنأي(عمانوئيليا

عننبوءةفجعلهوتلد(تحبل)عذراءعننضااصطاد()متىإنجيلوكاتب،سنةألف

بتحريف()متىنجيلإتبكاوقائم،وتحمَقتآحازللملكنبوءةهوبينما،والمسيحمريم

وإن،يفهمونلاقرأواوإن،يقرؤونولايراجعونلاالمسحِحيينولكن،ترونكماالنص

حتىمثلهمقَبْلًاكنتُوأنا،يحرمونلأنهم؟الكهنةسلطانمنخوفَايسألونلافهموا

.أربعونالأعواممنبلغتُ

عمانوئيل(اسمه)يدعونالناسإن:يقولمتى()إنجيلكتبالذيالرجلوهذا

ومسيح(عمانوئيلاسمه)تدعوالتيهيالأمأن)أشعياء!كتابهمفيعندهموالأصل

الجديد()العهدكتبفي،موتهبعدأوحياتهفي()عمانوئيلباسمأحديدعوهلمالأناجيل

صفحة.()422فيوتقعكتابَا،271(عددهاالبالغكلها

منالحصارتحتولكنها،حُرةبلدهتكون()عمانوئيلالطفلهذاأنأشعياءوذكر

هذينأراضيإخلاءيتموالشر،الخيربينالتمييزالصبييعرفأنوقبل،ملكينجيوش

إلىاَشورملكلِأتيثم:وقالآشور،لملكعبيدَاصارواوبالفعلجيشيهما،منالملكين

كلها.ويحتلها()عمانوئيلالطفلهذابلد

وقدالرومانيالاحتلالتحتوبلادهمإسائيلبنيإلىجاءفقدالمسيحأما

الصبىعنأشعياءنبوءديخالفوهذافيها.مَنْوقتلواأورشليمودمرواالرومانطغا

إمبراطوريتيعلىوقضواالمسلمونجاءحتىأشداءأقوياءالرومانوظل(،)عمانوئيل

البعيدالمستاتبلعنيخنبأأشعياءكانفلو.كلهاالمنطقةعلىنفوذهموبسطواوالرومفارس

بيتوفتحصَلتئَهُعَلبهِوَسَ!محمدوسيدناالإسلامعننبوءةهذهتكون،زمانهعنوليس

قبله،أنبياءتنجبلمعذراءأمةصلئلًهُعَلَنهَوَسَ!محمدسيدناأمةلأن؟سلاميةإلتصيرالمقدس
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المملكتينعلىالمسلمونوقضىفَأَمِنُوا،واَمنوا،والشركالكفرمنتحررتْجاءهاوتما

يدمروها.ولمأورشليمعلىسلطانهموبسطوايخشونهما،العربكاناللتين

،الربملاكأمرهكمافعلالنوممنيوسفاستيقظ)فلما2(4:امتى)إنجيل-

إالإنجيلطبعةوفي(يسوعاسمهودعاالبكر،ابنهاولدتحتىيعرفهاولم،تهامرأوأخذ

تأتىأنتخفالاليوسفقالالملاكأنمتَّى(دوّنهكما)الإنجيلفيجاء(الحياةكتاب

ابنَاولدتحتىعليهايدخللمولكنه..بيتهإلممابعروسهفأتى..بيتكإلىعروسكبمريم

الإنجيل؟حرَّفالذيمن:يسألونناثم،يشاؤونكمايغيرونهكتابهموهذا(يسوعفسَمَّاه

الدليل؟هووما؟وأينومخى

تأخذ()ومن(،)عروسكإلى(تك)امرأمنأو)ابنَا(إلىالبكر()ابنهامنوالتغجير

الاَتي:منللهروب(،)تأتىإلى

.غ!يرهمنجنينَاتحملواحدةيتزوجأنيرفضكانيوسفأن-

فينقرأسوفكماذلكبعدغيرهولدتأنهاأي،لمريمالبكرالابنهويسوعأن-

5(.5:و)13(12:64متى)إنجيل

جنسيَا،ذلكبعدعاشرهاأنهبمعنى،يسوعولدت)حتى(يجامعهالميوسفأن-

عنكتبهوما،الإنجيلفيهناجاءلماتصديقَاالبروتستانتطوائفكلعقيدةهيوتلك

حياتها.فيرجلَاتعاشرلماْي()بتولمريمتكونلاوبالتالي.يسوعوأخواتإخوة

العذراءالفتاةتحبلأنأمرفيمناقشةبدونالأحلامملاكلأمريوسفوخضوع-

فيكون.إلهأنهويؤمن،القدسالروحهومنيعرفيوسفأنيعنى،القدسالروحمن

ولذلكيفضحها،ولاالإلهمنمريمحبلعنيتغاضىاْنوأمرهيوسفهددقدالملاك

يوسفيسكتكيف؟سابقةلهليسغريبموقففهذاالأمر،فييناقشلميوسففإن
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لتلكالعجوزالخطيبقصةاختراعإنهذا؟!يعقلمن،القليلةالكلماتهذهلمجرد

اتهامحقيقةمنليتخلصوا،لحظاتبعدتمامَاسيرتهتختفيوالذي،الصغيرةالصبية

ويعلنعنهاليدافعالمهدفيالمسيحوكلام،الكريمالقرآنفيجاءكمابالزنالمريماليهود

إإنجيلمثلرفضوهاالتيالأناجيلبعضأيضَاذكرتكما،ونبوتهدتهعبوديتهحقيقة

وغيرها.!العبريو)الإنجيل(المصريينو)إنجيل(الطفوليةوإإنجيل(مريم

يسوعوالدهوالنجاريوسفأنيعرفونكانوااليهودأنالأناجيلمؤلفوويزعم

3(.الوقايسوعوالدهويوسفإن:تقولنفسهاومريم،وأخواتإخوتهويعرفون

،891:يوحنا)إنجيلأشارحيث،الأناجيلنفسفيالحقيظهرأناللّهيشاءولكن

كانوااليهودأن3(:6مرقس)إنجيلوذكرزنا،ابنأنهيسوعاتهموااليهودأنإلى(14

غضبولذلكزناابنأنهإياهمتهمين،أببلاأنهمعرفتهمإلىمشيرَا(مريم)ابنيدعونه

بعديرجعولم،ومضىوتركهملكرامتهإهانةكلامهمواعتبرالموقفهذافيمنهميسوع

متناقضة.تجدهاولذلكالبشركتبفهذه.()الناصرةالمدينةتلكإلىذلك

وذكرالبشارةموضوعفي)متى(إنجيل56(:الوقا)إنجيلخالفولقد-

مخطوبةوهيعيانَاالملاكلهاظهرإذ،يوسفوليسالبشارةجاءتهاالتيهيمريمأن

لتزورجنوبها،إلممافلسطينشمالمنسافرتحتىالحبلبهذاعلمتأنوما،ليوسف

وصعدت،المعمدانبيوحناحبلتوالتيالعجوز)زكريا(زوجةاليصاباتنسيبتها

لتخدمها،:أقولأشهر،ثلاثةعندهاومكثت.البيتإلىلتصل93(:االوقاالجبال

وهيصغيرةصبيةتسافركيف:لكن،مرةلأولبطفلوتحبلعجوز()اليصاباتلأن

يوسفطردهاهل،البدائيةبالمواصلاتالطويلةالمسافةهذه،الحملأيامأولفيحامل

لااختراعالخطوبةأنأوأمرها؟فيللتفكيرفرصةنفسهيعطىحتىاْوبحبلها؟علملمّا

له؟أصل
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الثانيالإصحاح

اليهوديض،لحصربيتقريضفىيسوعميلادقصض

الهل!رهيرودسى،صاًيافى

)بيتلاإيوجديكنفلم؟ركيكأسلوبهو(اليهوديةلحم)بيتالكاتبوقول-

لحم!)بيتالقريةهذهأنوالصحيح،يهوديةغيرلحم()بيتتوجدولا،واحدةلحم(

إلىالرومانيالاحتلالقسمهاالأيامتلكفيفلسطينلأن)اليهودية(؟مقاطعةفيتقع

وفي(،)اليهوديةثم)السامرة(وجنوبها،الشمالأقمىفي)الجليل(:مقاطعاتأربعة

)بيريه(توجدالنهروشر!ا(،الأردن)نهرغربتقعوكلها)أدومية(،الجنوبأقصى

)ديكاأومدن()العشرتوجدطبريةبحيرةشرقوفي)جلعاد(،قديمًااسمهاوكان

)والِ(مقاطعةلكلوكان(.البنانوهي()فينيقيةتوجدفلسطينشمالوفي(،بوليس

)ملكَا(.وليسيحكمها

ملكالمولودهوأين:قائلينأورشليمإلىجاءواقدالمشرقمنمجوسإإذا-

(.لهلنسجدوأتيناالمشرقفينجمةرأينافإننااليهود،

فيالتنجيمويستخدمون،والنجومالناريعبدونالذينهمنعلمكماوالمجوص-

جديد)عهدالقديمةالطبعةفي6(:13الرسل)أعمالالكتابهذاذكروقد.أمورهمكل

ولكن)ساحر(معناها()مجوسيكلمةأنالصفحةتلكهامشفي(0391سنةبشواهد

(يرانإ.)فارسالم!ثرقبلادمنملوكتعنىأنها()مجوسكلمةيفسرونالكنيسةقساوسة

إنهوقالواأورشليمإلمماوأتوا،المسيحبميلادالمجوسعلمكيفقديمًا:الكهنةسألتولما

ذكركمامنهوهرب،المنصبهذاورفضبلأبدَا،يملكلمالمسيحأنمعاليهود(؟)ملك

روحاني،المسيحمُلكإنقالوا:؟المسيحمقرليستوأورشليم(615:يوحنا)إنجيل

(إإالعاصمةفيولادتهخبرلينتشرأورشليمإلمماأتواوقد(،)إلهالملوكملكوهو
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محدد،زمنفي)فارس(فينجمةيظهرحينالمسيحميلادبأمرالمجوسعلموقد

(05)0بحواليالمسيحقبلبلادهمفينبيَاوكانبهذا،لهمتنبأالذي)زرادشت(من

سنه.

أندريه:النصارىالمؤرخينتأليف(للمسيحيةالوثنية)الأصولكتابذكروقد

)الانترنت(المعلوماتشبكةعلىوتجده،يونججوستافوكارلويلد،وأدغار،نايتون

)طفوليةإلجيلفيجاءتزرادشتنبوءةأنوالتجسد()الأساطيرباب33،:صفي

تعليق.ولا(.يسوع

.بالحرفالإنجيلمسيحقصةهيوقصته،وثنيرجلهوو)زرادشت(-

شعبيؤمنلمولماذاتأثيرَا؟أشدليكون)يسوع(بلدفيالنجميظهرلالماذا:والسؤال

؟يقولونكماالنبوءةوتحققالنجمظهوربعدالمجوس

عبادتهمعليقومالوثنيدينهملأنالمولود؟للملكليسجدواجاءواأنهمونفهم-

.للملوك

غيرمبالغةوهذهمعه(أورشليموجميعاضطرب،الملكهيرودصسمع)فلما

فعلمواصغير،سكانهاوعددصغيرشارعهيالعاصمةأورشليمالمدينةوكأن،مقبولة

المسيحي.القصصيقولكماعنهأشخاصثلاثةسؤالمجردمنالمولودبأمركلهم

بعدأورشليمإلىفجاءوايسوعميلادلحظةفيفارسفيالنجمرأواالمجوسأنوالعجيب

شهرين.حتىأوأسبوعينتستغرقلاالمسافةأنمع،الإنجيلهذافيسنجدكماسنتين

)أينوسألهماليهود،و)كتبة(الكهنة)رؤساء(جَمَعَالملكأنالراويويقول-

75(:26متى)إنجيلالكتابهذاومن؟ملككميولدأينيسألهمولم(المسيحيولد

بعهديه(المقدس)الكتابكتبكلفيوكذلك.فقطواحدَارئيسَاللكهنةأننعلم
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سقطاتهذه)المسيح(؟هوالمولودأنالرومانيالملكعلمأينفمنوالجديد.ا!قديم

للمؤلف.

الإنجيل،نهايةفيالموجودةالخريطةوبحسب(،اليهوديةلحمبيت!أله)فقالوا-

بجوارتقعلحم()بيتأننجد14(23:/56:الثاني)صموئيلكتابذكروكما

عنلهليبحثواالمجوسأرسلالملكإن:قالالكاتبولكنجنوبَا،()أورشليمالعاصمة

له.ليحضرهجنديًامعهميرسلأنيمكنهكانأنهمع.بمكانهالملكويخبرواالمولود

ليجعله(ا:5)ميخافيجاءبكلامكعادتهوبالتحريفبالخطأالراوييستشهدثم-

يذكرلاالوحيّأووالمؤلف(بالنبيمكتوبهكذاالأنه:فقال،المسيحعنأخرىنبوءة

والتحريف.الخطأفليكتشفكلامهعلىأحديراجعلالكيالمقصودالنبياسمأن

منكلأنيهوذا؟رؤساءبينالصُغرىلستِيهوذاأرضلحمبيتيا)وأنت-

ياتجيشين)الاَنالنبي)ميخا!عندالكلاموأصل(إسرائيلشعبييرعىمُدَبريخرج

أنتأما.خدهعلىبقضيبإصائيلقاضىيضربون.مترسةعليناأقامقد.الجيوشبنت

يكونالذيلييخرجفمنكيهوذاألوفبينتكونيأنصغيرةوأنت،أفراتهلحمبيتيا

كاتبُحَزَفَلذلك،إسرائيلبنيعلىيتسلطلمالمسيحكانولماإسائيل(.علىمتسلطا

(.شعبي)يرعىإلىالكلاممتى()إنجيل

ورضاهم،القرونهذهكلالتخريفهذاعلىالمسيحيينسكوتهووالعجيب-

كما،المسيحيتحركهاحركةكلعننبوءاتفيهاالقدماءالأنبياءكتبأنليقولون،به

ما.يومَاينفضحأنلابدالكذبولكن،المقدمةفيذكرنا

إسائيلشعبيقودالذي(الثه)رسولأي(اليكلمةلإنجيلاتبكاحذفوقد-

زمنفيتحققتنبوءةفهذه.بالمتاريسبهميحيطالذيالعدوويحاهـبونعليهمويتسلط
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منالمقدسلبجتالمسلمينتحريرعننبوءةإنها:أقوليصدقوالموإن)ميخا(النبيهذا

.لرومانا

ليعرف،النجمظهورزمنعنوسألهمسرَا،المجوسهيرودسالملكدعاثم-

الكهنةوحضر،بهكلهمالبلدأهلعرفأنبعد!رَاالأمريكونوكيف.الصبيعمر

الملك؟عندوالكَتبَةُ

جاءحتىيتقدمهمالمشرقفيرأوهالذيالنجم)وإذا،الملكعندمنخرجواولما

السماءفيالنجميكونكيف.مرفوضخيالهذاكل(الصبيكانحيثفوقووَقَفَ

الكهنةسألتولمّا؟القارئعزيزيمعيتتخيلهل؟صغيرةقريةفيبيتفوقيقفثم

البيت!إلىالسماءمنينزلذيللهالنجمكانقالوا:قدي!ا

عليه.دليلأييوجدولاونقلَاعقلَامستحيلأمروهنا

فتحواثم،لهوسجدوافَخَرّواأمه،مريممعالصبيورأواالبيتإلى)وأتوا-

1(.ومُزَولبانَا،ذهبَا،الهدايا:لهوقدمواكنوزهم

وأين؟مريمفعلردهووماإله،أونبيأنهبيسوعآمنواأنهمالراوييذكرولم

نسيه.المؤلفأنيبدو؟!يوسف

القديمالعهدكُتُمبمنواضحوهذا،وتعظيمتحيةسجودهوالمجوسوسجود-

يوسفإخوةوسجدلعيسو،يعقوبوسجد،للكنعانيينإبراهيمسجدحيثكلها

إلخ.....له

قرابينمنهماوالمُرّاللبانلأن؟مقبولةغيرمبالغةفيه)كنوزهم(المؤلفوقول-

أنهاعلىيفسرونهاالمسيحيينولكنكنوزَا،وليستجدَارخيصةنباتاتوهيالأصنام
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حيث،الكنيسةفيتعلمناكماالصليبعلىوآلامهالمسيحكهنوتعن)نبوءة(إشارة

34(.:27)متى(بمرارةممزوج)خلعنعبارةمشروبالمصلوبقصةفيشجد

إلىيرجعوالاأنلهميقول-)متى(كعادة-حلمفيالوحيملاكجاءهمثم-

بلادهم.إلىفانصرفوا()هيرودس

وأهرب،وأمهالصبيوخذ)قمقائلَا:الحلمفييوسفإلىالوحيملاكجاءثم-

(.ليُهلكهالصبيئَيطلبأنمزمعهيرودسلأن؟لكأقولحتىمصرإلى

ابنمعهميكونكيف؟الأحلامملاكمنيتعجبولميوسفيناقضلمكالعادة-

:تقولالمسيحيةوالعقيدة؟المسافةهذهكلإنسانمنيهربواثممعبودهمالقدسالروح

معبود.ربّيسوعَأنيعلمانِكاناومريميوسفإن

الميلاد،قصضفىلوقا،رإنجيلمعمتى،رإنجيلاختلفوقد

في)الناصرة(بلدمنأصلَاكانواوأباهوأمهيسوعأنذكر26(:االوقاا-

العودةبعدالناصرةإلىذهبواإخهم:يقول22(:2و)متى،فلسطينشمالالجليل!قاطعة

)ناصرئا(.دُعِيولذلك،هيرودسالملكابنمنالخوفبسببمصرمن

ليبشرهاليوسفمخطوبةوهيلمريمعيانَاظهرالملاكأن:قال32(:االوقا2-

الكيأشهرلعدةحاملبأنهافُوجِئَيوسفإن:يقول)متى(بينما،بابنتحبلسوفبأنها

القصتين.بينالجمعوششحيل(كبيرةبطنهايرىأنيمكنه

(الجبالفييهوذاإمدينةإلىوذهبتبسرعةقامتمريمإن:يقول(65:االوقا3-

.عادتثمأشهرثلائة()اليصاباتنسيبتهاعندومكثت،الاسمبهذامدينةتوجدولا

(91-18:امتى)إنجيلمننفهمكمايوسفعصمةفيمريمتكنلمالفترةوهذه

(.الحياة)كتابطبعةنصفيوخاصة
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)قطعواختنوه،أيامبثمانيةيسوعميلادبعدأنيروى4(1-212:الوقا-4

بولادتهاتنجستأنها)أيمريمتطهيرأيامتمتولما(إلههمجسدمنالذكرعضوجلدة

35،:االاويينفىِجاءكماموسىلعبدهاللّهشريعةبحسبيوفاأربعينوهي(لربهم

ذهبوا(345،18:51:،13:11و)عدد(15-13:12و)خروج(12:18-51

)خطية(ذبيحةوقدموا،سليمانهيكلفيالكاهنإلىودخلواأورشليمإلىيسوعبالطفل

()الناصرةمدينتهمفيوعاشوا()الجليلإلىرجعواثم،الكاهنلهاليستغفرربهمأمعن

يذهبونسنةكلوظلوا(عليهاللهنعمة)وكانتهناكالطفلوكبريومَا،أربعونوعمره

حتىالمدةعنذلكبعدوسكت،سنةا2عمرهصارأنإلىأورشليمهيكلفيللعبادةبه

سنة!ثلاثينبلغ

)بيتفيظليسوعإن:يقول،المسيحيينالكهنةوتفسيرمتى()إنجيلروايةولكن

وأ،شوات6حواليهناكوظلوامصر،إلىمنهاهربواثم،سنتينأورشليمبجوارلحم(

شمالإلىفهربواالملكابنمنوخافوا،الجنوبفياليهوديةمقاطعةإلىرجعواثمأكثر،

.الناصرةفيوسكنواالجليلإلىالبلاد

)زريبة!أي)مذود(فيالأولىأيامهعاشالمولودإن:قال6(:2لوقا)إنجيل-5

فقرهمبسببهذاإن:المفسرونوقال،المنزلفيللأسرةمكانوجودلعدمنظرَابقر،

فيهولدتحتىبهماخاصمنزلفيأقاماإنهما:يقول(2:11متى)إنجيلولكنالشديد

يهوذا!ملوكنسلمنيوسفلأنثرائهما؟إلىيشيروهذا،فيهوعاشوا

معليتناسبالمؤمنيناليهودمنبقررعاةالزائرينجعل8(:2لوقا)إنجيل6-

والمُلك.الثراءمعليتناسبالكفارمنملوكَاالزائرينجعل2(متىو)إنجيلالفقر
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يجدونهأنهم()الربعلىبهايستدلونالتيالعلامةجعل(2:21لوقا)إنجيل7-

مستحيلة--العلامةجعلمتى(و)إنجيل،الزريبةمذود(فيمضجعَامُقَضطَا)طفلَا

.سنرىكما،الأربعهَالأناجيلكعادة،تنتهىلاوالاختلافاتالسماء!فينجموهي

وفاةإلىهناكوظلوامصر،إلىوهربوا،مريمَوأقَهُيسوعَالصبيَّيوسفُفأخذ-

ويأمره(،الصبيقتليريدون)الذينبموتليخبرهحلمفيالملاكجاءهثم،هيرودس

مصر.إلىبالعودة

النبياسمتحديدوبدون،كعادتهبالخطأقديمنبيبكتابالمؤلفاستشهدثم-

بالنبيالربمنقيلمااليتميسوععلليطبقهكالعادةالكلامَوحَرَّفَأيضَا،كالعادة

فيوالأصل.الثهابنهويسوعأنتنبئواالأنبياءأنليزعم(ابنيدعوتمصرمن:القائل

ومن،أحببتهغلامَا)يعقوب(إسرائيلكانالما:اللهقالحيثا(ةاا)هوشمعكتاب

قالوقد،موسىللنبي!دئهبأمرمصرمنإصائيلبنيخروجيعنى(ابنيدعوتمصر

وشعبهأصفياؤهأي(إلهكمالربأولاد)أنتم(ا:41)تثنيةكتابفيلموسىعنهمالق

فالنبوة.السلامعليهموإبراهيموإسحقيعقوبنسلمنالأنبياءنسللأنهمالمختار؟

و)يسطس(،بالعربب()يسوعترجمتهابالعبري()هوشعفإنوبالمناسبةالاصطفاء،تعنى

و)عيسى(بالعبريو)عيسو(باليوناني)إيسو(فهوللمسيحالأصليالاسمأما.باليوناني

بالعربي.

،دونف!اسنتينعمرهمالذينلحم()بيتصبيانجمغودتلهيرودسفأرسل-

عنديمنليسالقصةفيالاضطرابوهذا،المجوسمنعرفهالذيالزمانبحسب

قتلهيرودسأنيذكرأنقبلهيرودسوموتيسوععودةذكرإذ،المؤلفمنولكنه

:2الوقالروايةبالمخالفةسنتينلحم()بيتفيمكثقديسوعيكونوبذلكالصبيان

فقط.يومَا(54)مكثأنه93(-22
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المسيححركاتكلوكأن،كالعادةويحرفها،أخرىنبوءةالراوييذكرثم-

المسيح،عننبوءةفجعله،أطفالعلالبكاءعنكلامَاوجدإذالأنبياء،تحبفيمذ!رة

فيشمعصوت:القائلالنبيبأرمياقيلماثم)حينئذ17(2:متى)!!جيلفيوهي

لأنهم؟تتعزىأنتريدولاأولادهاعلىتبكىراحيل.كثيروعويلوبكاءنوح،الرامق

بنيعودةعننبوءة(3151:)أرمياكتابفيجاءالأصلولكنبموجودين(،ليسوا

سُمِعَصوت:الربقال!)هكذابابلفيعبيدًاكانواأنبعدالسبيّمنأحرارًاإل!رائي

لأخهمأولاد!ا؟عنتتعزىأنوتأبىأولادهاعلىتبكىراحيلمُرّ.بكاءنوح.الر)مةفي

؟الدموععنوعينيكالبكاءعنصوتكامي:الربقالهكذا.بموجودينليسوا

غربشمالتقعقرية(و)الرامةالعدو(.أرضمنفيرجعونلعملكجزاءيوجطلأت

هي(و)راحيل.تلكليستفهذه.أورشليمشرقجنوبتقعلحمبيتبينماأورشليم

)راحيل(بمطءقصةعن)أرميا(مناقتباسوهذاوبنيامينيوسفوأميعقوبزوجة

منهمأخاهأخذثممصر،فيوعاشبهيوسفإخوةغدرلماوبنيامينيوسفابنيهاعلى

ويؤكد(3591:)تكوينيخابنيامينتلدوهىِ)راحيل(موتقصةينفيوهذا،بالحيلة

ليسجديعقوبمعمصرودخلتعاشت)راحيل(أنالكريمالقراَنفيالتيالقصة

كلامأنوالخلاصة(.3751:)تكوينكتابهمذكركماأخوتهومعهاليوسفالأبوان

ليستوهي()الرامةعنيتكلموهو،حالأيعلىأطفالأيبقتللهعللأقةلا)أرميا(

.الأطفالهيرودسقتلحيثلحم()بيت

)قدويقولمصرفيليوسفَحُلْمٍفيالملاكفيأتي،الملائكيةالأحلاموتستمر-

مأ.وحدهالملكهيرودسوليس،جماعةوكأنهم(الصبينفسيطلبونكانواالذينمات

الكافر؟!الملكتعظيميقصدأنه
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كان()اليهوديةالمنطقةتلكأنكتبهمفيأقرأولم(إسرائيلأرضإلى)وجاءوا-

يهوذا(!)أرضبل(إسرائيلأرض)اسمها

أبيههيرودسعنعوضااليهوديةعليملكأرخيلاوسأنسمعلمّا)ولكن-

بل()ملكيوجديكنلم(ا3:لوقا)إنجيلبحسبولكن(هناكإلممايذهبأنخاف

(.)والِ

الجليل،نواحىإلىانصرفحلمفيإليهأوُحِي)هـاذاالأحلاموحيملاكوأنقذه-

سَيُدْعَى)يسوع(إنهبالأنبياءقيلمايتملكي؟ناصرةلهايقالمدينةفيوسكنوأتى

ويخاف،إلهابنأوإلهَاطفلأيحملأنهيعرفالذييوسفمنأتعجبومازلتناصريَّا(،

أصلأنومع.ثانيةمرةيهربويجعلهالمناماتوحيفيوافقهالهالكالملكابنمنعليه

نسي()متىأبلغالذيالوحيأنإلا(84:61،:2لوقافيذكرناكماالناصرةمنالأسرة

مصر.منعودتهبعدالناصرةإلىهربهبسببناصريَايدعىسوفأنهوزعمالأمرهذا

.حقيرةبلدأنهاأو،ذميمةصفة!)ناصريأنيرى(61:ايوحنا)إنجيلإنمع

)سيُدعَىيسوعأنتنبأوا)الأنبياء!أنالمرةهذهشديدةبمبالغةالراويزعمهماأما

؟!يهتممن..ولكن!للفضيحةيا.كتبهمكلفيأثرَالهاأجدفلمناصرئا(

حذفواكماكتبهممنحذفوهااليهودإنقالوا:قديمَاالقساوسةسألتولمّا

هو)مسيا(أنأرىوأنا2(14،4:5:أيوحنا)إنجيلفيالمذكور)مسيا(عنالنبوءات

(191وفصل82،وفصل،24فصلبرناباإنجيل)فيالمسيحذكركماصَلئئَهُلجةِوَسَلىمحمد

اللهذكرهماهذا.اليوممعناالتيغيركتبيومئذاليهودعندتوجدكانتأنهفالواضح

كتبًابأيديهمكتبواثممنها،الكئيردهاخفاءلكتبهمتحريفهمعنمراتعدةالقرآنفي

الأنعام،15المائدة،46النساء75،البقرة)سورة.لهمفويل.اللهعندمنإنهاوقالوا:

.وغيرها(،19
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الثالثالإصحاح

يوحنابنت!ارة

(.اليهوديةبريةفيلِكرزالمعمدانيوحناجاءالأيامتلك)وفي

حدثهذاأنالنصمنالمفهوموالمعنى(دعوته)ينشرأو)يبشر(تعنى)يكرز(-

ويوحناصبئا،مازاليسوعأنوالمفروضمصر،منيسوعفيهاعادالتيالفترةتلكفي

:3لوقا)إنجيلويشير-36(26:االوقا.فقطأشهربشةيسوعمناكبرالمعمدان

البشر.كتبهكذاعامَا.ثلاثينعمرهوكانيوحنايدعلىتعميدهتَمَّيسوعأنإلى(43

ولا.الجنوبأقمىفييعمدكانويوحنا،فلسطينشمالأقصىفييعيشكانويسوع

مغفرةلأجلالتوبةبمعموديةليعتمدوجاءيوحنامعموديةبأمريسوععلمكيفندرى

شيء.كليذكرلا،المسيحيالوحيهكذا4(؟:امرقس)إنجيلالخطايا

التوبةأنبمعنى(السمواتملكوتاقتربقدلأنه)توبوا؟يوحنادعوةوكانت-

قصةفيأجدلمولكن.بالمسيحبشارةإنها:القساوسةوقالالعبد،عنفيرضَىاللهتُرضي

الكلماتبنفسينادىيسوعجاءتمامَا،العكسعلىبل.المعنىلهذاتحقيقأيالمسيح

صىان،واحدةدعوتهاكانتوشموعيوحناأنيعنىوهذا17(4:)متىفيبالحرف

بجهادالتوحيدبانتشارالأرضعلالسمواتتملكحيثبالإسلامفهيبشارةكانت

نإإليهوسنأتي27(-91:11لوقا)إنجيلمنفهمتهماوهذاصَلَنقُعَنهِوَسَلَىَمحمدأمة

المسيحعملهوليساللهملكوتتحقيقأننفهمحيثلوقا،إنجيلنشرححينالفهشاء

عَ!فهَآلشَلَانمُ.عيسى

عنالراويفقال،الحقبغيرالقارئلإيهام،والتحريفالاقتباسهوايةونتابع-

لاركيكأسلوبوهذا(القائلالنبيبأشعياءعنهقيلالذيهو)هذاالمعمدانيوحنا

اصنعوا،الربطريقأعدّواالبريةفيصارخ)صوت،الإلهيالوحيدرجةإلىيرقى
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أصلولكن.عندهمالإله)يسوع(هو)الرب(إن:المسيحيونيقولمُستقيمة(سُبُله

فترةانتهاءقربعنأشعياءيتنبأحيث(ا:54)أشعياءكتابفيموجودالكلامهذا

طيّبواإلهكميقولشعبيعزواإعزّوا:يقولإليهماللّهأرسلهإذ،بابلفياليهودعبودية

يدمنقبلتقدأنها،عنهعُفِيَقدإثمهاوأنكملقدجهادهابأنونادوهاأورشليم!لب

فيقوّموا.الربطريقأعدوا،البريةفيصارخصوتخطاياها.كلعنضعفينالرب

لعفويستعدواأناليهودبينيناديالنبيأشعياءأنواضحوالكلاملإلهنا(سبيلَاالقفر

يوحناجعلمتى()إنجيلمؤلفولكن،المستقيمالصراطإلىوالعودةبالتوبةعنهمالله

قدي!ا،الكنيسةفيالكهنةلناقالكمايسوعلربهمللاستعدادويدعوهمالشعبينادي

كعادته.،رأيتمكماوالتبديلبالتحريففقام

نفسه،عنيوحناسألوااليهودعلماءإن:يقول23(:ايوحنا)إنجيلكانوإن-

أشعياءقالكما،الربطريققوّموا،البريةفيصارخصوت)أنافأجاب؟يكونماذا

فيإشعياءبالنبيِّنفسهويشبه،نفسهعنبليسوععنيتكلميكنلمأنهفيتضحإخبي(

صحيح.وهذا،صلبأوفداءبدون،لهمفيغفراللّهإلىويرجعواليتوبوالليهود؟دعوته

المسيحمجيءبعكس،عنهماللهبعفوتنتهيلليهودأشسعياءبشارةكانتكذلك-

إلهيانتقام،العالمبلادفيوتشتيتهمواستعبادهماليهودوقتلالبلادبخرابانتهىالذي

آمين.اللهم.المقدسبيتوتحريرمنهماللّهانتقامنرىأناللهنسال،منهم

()هيرودسالملكجنودإن:الكنيسةفيقديمَاتعلمتهالذيالمسيحيالتاريخيقول-

إلىبهوهربإزكريا(أبوهفأخذهلحم()بيتحادثةفيالمواليدمعيوحناقتلأرادوا

بدونالمعبدمنزكرياخرجفلماالصحراء،فيلترعاهالملائكةأخذتهوهناك،الهيكل

عنهكتبلذلك08(:الوقا)إنجيلفيأصلالمَصةولهذه.منهبدلَاالجنودقتله،ابنه

طعامهوكانجلد،منمنطقةحقويةوعلىالإبلوبرمنلباسه)كان(2:4متى)إنجيل
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)إنجيلذكركماأبدًاالخمرولاالطعاميذوقلامتقشفًازاهذاوكانبريًا(وعسلًاجرادَا

لاافشهـاءوهناخمر(وشريب)أكولالمسيحأنالكاتبزعمحيث(91-11:18متى

.نرضاه

)المنطقة(الكورةوجميعاليهوديةوجميعأورشليم)سكان(إليهخرج)حينئذ-

واطدف(.بخطاياهممعترفينالأردن)نهر(فيمنهواعتمدواالأردن)بنهر!المحيطة

بدعةفي،اليهوديالكهنوتأساسعلىمسيحيكهنوتتأسيسهوالروايةهذهمن

لمعموديةاليهوداستجابةفيجدًايبالغوالرواي.للكهنةالاعترافوبدعةالمعمودية

بالخطايا.والاعترافيوحنا

وهو.قتلهمن()هيرودسالملكتمكنلماالجارفةالشعبيةهذهلهيوحناكانولو-

الله.بإذنلهاوسنأتي،سنةثلاثينقبلالأطفالقتلالذيغيرآخر()هيرودس

أنبياءكتبكللأن؟فيهلسِرمااللهدينفييبتدع)يوحنا(النبيأنأصدقلاكذلك-

علللب!ثمهـ(بالخطايالاعترافوا)المعموديةاسمهشيءأيتذكرأ(القديم)العهداليهود

النبي)يسوع(كانوما،الدينفيبدعةأيعلىيسكتوناليهودعلماءكانوما.الإطلاق

مضونيؤالمسيحيينأنوخاصة.أبدًااللهدينمنتكنلمبدعةفييشاركبزعمهمالإلهأو

هل.السابقينالأنبياءكلإلىوأوحى،موسىعلىالتوراةاْنزلالذيالإلههوالمسيحأن

اللهأمركماالهيكلإلىالدخولقبلاغتسالكانأنهأم؟موسىدينفينسخَاهذانعتبر

بابلوثنياتمناقتبسوهاوثنيةبدعةإلىالقساوسةوحرَّفه(92:4)خروجفيموسى

؟(.حيةمريمالعذراء)هلكتابهفيفيرا()دانىالعالمقالكما

والصدوقيين(الأصوليين)العلماءالفريسينمنكثيرين)يوحنا(رأى)وتا-

تهربواأنأراكممنالأفاعيأولاديالهمقال،معموديتهإلىيأتون!الزاهدين)طائفة

إلىالناسيدعويوحناأنأصدقلاوأنا(بالتوبةتليقأثمارَافاصنعوا.الاَتيالغضب!عن
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علىويلومهمسرَا،حتىأوالناسأمامباَبائهميسبهمأخذتائبينالعلماءجاءهفإذاالتوبة

التوبة!طريقأراهمالذيعنمستنكرَاويسألهم،القيامةيومفياللّهغضبمنهربهم

بدونالإنجيلهذافيوالعلماءللكهنةالمسيحسبلكثرةمَمهيدًاهذاأنأرى

علمائهم؟سبعلىالعواميسكتوكيف؟السبهذاعلىالعلماءيسكتوكيف-

.الإطلاقعلىمنطقيغيرأمرهذا

الشتم؟منبدلَا(بالتوبةتليق)أثماريوحنايعلمهملمولماذا-

قادراللّهإنلكمأقوللأنيالا؟إبراهيملناأنفسكمفيتقولواأنتفكروا)ولا-

وعودعلىيعتمدوناليهودأنيعنىوهو(لإبراهيمأولادَاالحجارةهذهمنياقيمأن

جاءمابحسب،المقدسةالأرضويملكونالمؤمنونهمنسلهيكونأنلإبراهيمالله

لإبراهيمأولادَاالحجارةمنالثهيقيملماذا:والسؤال2(.ا-13)تكوين.كتبهمفي

فيكانالكلامهذالعل؟العربيةالجزيرةفيمنهممقربةعلىموجودإبراهيمنسلبينما

ولذلك،المسيحبعدالنبوةإليهتنتقلالذيالإسماعيليالإبراهيميبالنبيبشارةالأصل

:المعمدانيوحناقال

شجرةفكل(إصائيلبني)شجرةالشجرةأصلعلىالفأسوُضعتقد)والاَن-

الكفر()جزاءالنار(فيوتلقى،وتشتيتهمفيهمالنبوة)نهايةتُقَطَّعجيدَاثمرَاتصنعلا

الإنجيلهذافيمشابهةأمثلةعدةفيالمسيحيؤكدهاوسوف،الإسلامعننبوءةفهذه

ونتابع:إ،التينشجرةولعن،والكرامينالكرم:ومثل،الشجرةثمر:)مثللهاوسنأتي

منالنجاةسببوهي،اللّهعندمقبولةالتوبةأنيعنى!التوبةبماءأعمدكم)أنا-

جهنم.فيالهلاك
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يسوعأنالأناجيلبروايةيتضحوسوف(منيأقوىهوبعدييأتيالذيالكن-

منيهربلميوحناأنحينفياليهود،منالهربدائمفكانيوحنا،منأضعفكان

المسيحأنكما.سيأتيكماسجنهأنبعدرأسهقطعحتىالبلادملكأمامالحقإعلان

محمدهويوحناكلاممنالمقصودفيكونمنهأعظميوحناأن11(:اا)متىفيقال

نبي.قوىأوَسَفَوَ،عَلَيهِصَلتنَهُ

فيجاء.ونار(القدسبالروحسيعمدكمهو،حذائهأحملأنأهلَالست)الذي-

الجملة.هذهصَللَتَهُعلةِوَسَفَوَمحمدعنقالالمسيحأن(24برنابانجيلإ)

)وبالنار(.وكتبالنارعلالتأكيدزاد(الحياة)كتابباسمالحديثةالطبعةوفي

وأ،راهبأو،قسيسأيعندأجدولمالمسيحيةضلالفيسنةأربعينعشتُولقد

قولهمعيتفقلاوهذا.القدسالروحهي:أفصحهمفقال)النار(.لهذهتفسرَابطريرك

لينشرها،جاءالمسيحإن:المؤلفقالالتيالنارإلىإشارةولعلهونار(.القدس)بالروح

134.:01)متىفيسنقرأكما

0391سنةطبعةوفي،صورةبأيأحدَاعفَدالمسيحأنكتابأيفيأجدولم

عنيوحناقالحيث33(:ايوحنا)إنجيلإلمماالهامشفييشيربشواهد(جديد)عهد

كماالأناجيلهذهتناقضاتيفضحأنيريدالهامشصانعلعل.(أعرفهأكنلم)أنايسوع

.حالأيعلىلهفشكرَاكثيرَا.ذلكفعلولقد.الرابعالفصلفيلكمشرحت

بيدرهوسينفًىيدهفيرفشه)الذيالمسيحعنليوحناالمنسوبالكلامونكمل-

سوفيوحنابعدالاتيأنأيتُطفأ(لابنارفيحرقهالتبنأما،المخزنإلىقمحويجمع

التبنعنالقمحيفصلثم،يحصدهالذيالقمحمحصولفيالفلاحيفعلمثلمايفعل

قدلِ!االفلاحونيستخدمهاكانالتيالاَلةوهي(مذراه-)رفشضخمةشوكةبواسطة

القيامة،يومفييحدثعماكنايةوهو،الأرضفييبقىالذيالتبنعنبعيدَاالقمحلفصل
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فيوالكفار،الجنةالمؤمنينويدخلأيبالنار،يحرقهوالتبنالمخازنفيالقمحودرخل

طعامًايستخدمهبل،التبنيحرقلاالفلاحلأن؟الواقعمعيتفقلاالمثلوهذا.!!م

الصنا!ة.الأخشابصناعةفييستخدمونهوالآن،للمواشي

تفسيربحسبالأرضعلىيصثيبإلهاليهوديبشريوحنايجعلالمؤلفهووها-

بدونالكلامهذااليهودعلماءقَبِلَفكيف.وحدهدلّهوالناروالجنةفالدينونة"المح!يحيين

لاأمرهذا!اليهودبينويعيشجسدللإلهيكونأنعاديأمروكأنه؟مناقشةأوسؤال

عاقل.يقبله

()15وعمرهمصرمنالمسيحعودةبعدتعنيهل)حينئذ(:الراويقال-

حتىيعمدسنة2.يوحناظلأمليعتمد؟صبيوهوجاءالمسيحأنتعنىهل؟سنوات

فيالمسيحيةالطوائفاختلفتالأساسهذاوعل؟سنة35()عمرهوبلغالمسيحنضج

؟البلوغبعدأمالطفولةفيهلالتعميد:فيهيتمالذيالعمر

)الإنجيل-طبعةوفيمنه(ليتعمدالأردن)نهر(إلىالجليلمنيسوع)جاء-

إلىوقصدالأردننهرإلىالجليلمنطقةمنيسوعجاء)ثم1683لسنة(الحياةكتاب

اوالكثير،وغيرّوافأضافوا،كتابهمعلىجرأتهممدىإلىانظريده(علىليتعمديوحنا

الدليل؟هووما؟الإنجيلحَزَفَالذيمنيسألوننا:ثم،مسيحيأىِيعترض

ما؟الجنوبفياليهوديةإلىالشمالفيالجليلمنالمسيحجاءكيف:نتساءلأنولنا

وكيفو!ى؟الطريقفيفعلوماذا؟الوقتمناستغرقوكم؟المواصلاتوسيلةهي

.عيانشاهدولاوحيّيوجدفلا.يدرىأحدلاتعارفا؟

أسمح:يسوعفأجاب..منكأعتمدأنمحتاجأناقائلَا:منعهيوحنا)ولكن-

نأبعدإلاوصلاحهبرهيكمللايسوعأنأيبر(كلنكملأنبنايليقلأنهالاَن؟

.المغفرةلنوالالتوبةمعموديةفيالمقدسالنهرب!اءويغسلهيوحنا،يع!مده
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وغطستمامَاملابسهمنتجردأنهوتعلمناالماء(منللوقتصعديسوعاعتمد)فلما

وأعمرهكانمهما،تعميدهقبلتمامَاملابسهمنإنسانأيتجريديتملذلكالنهر،في

سنة(!)18والنضوجالبلوغسنبعدإلايتعمدونلاواليونانيونوالكانَوليكعمرها.

وآتيَّاحمامةمثلنازلَااللّهروح)فرأىليسوعله(انفتحتقدالسموات)وإذا-

أمامولكننالا.أم33(:ايوحنا)إنجيلكقولعليهالحمامةوقفتهلندريلا(عليه

هلالتجسيد؟لهذاالداعيهوفما.واضحةوثنيةهذه.طائرجسدفيالإلهتجسيدظاهرة

بجناحين؟طائرًاالسماءمنفخحةمنإلاالنزوليمكنهلاأنهأم)حمامة(حقَاهو

الذيالحبيبهوابنيهذا)قائلَا:الأباللهصوتإنهقالواالسماء(من)وصوت-

ألم؟النتيجةهيفما،للمسيحوليسالواقفينلليهودالخطابهذايكونإذَا(صرتبه

!!عجبَاالمشهد.وانتهى.الإطلاقعلىكلا،أحد؟يتأثر

هـاذا،حمامةكأنهعليهونازلَاهابطَااللّهروح)رأىالحياةكتابطبعةفيوجاء-

انظرالسرور(كلسررتبهالذيالحبيبابنيهوهذا:يقولالسمواتمنصوت

والحذفبالتغييرهكذاكتابهميغيرونسنواتعدةكلكانوافإذا.والزيادةللتغيير

أعلم!الثهقرنَا؟(12)منذالكتابهذاكانفكيف،والإضافة

وكل،لمريمظهوركلعندالحمامترىولذلك،حمامةبهيئة(الثه)روحصارهكذا-

،الناسليراهالثالوثمنجزءتج!دلقد!إلهمنألطفهوماأظرفهما.لبطريكجلوس

هـلفهموناليهودعلىالأمريختلطلالكي،الثالوثمنالثانيالجزءرأسعلىيقفوهو

حنايوفعلردهوف!ا(.ابنيهو)هذا:الثالوثمنالاكبرالجزءبقولالمقصودهومن

.مقبولغيرأمروهذاشيء،لاوالجمهور.وتابعيهوتلاميذه
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بهذهالحادثةهذهتكنألماليهود؟يراهاولاليسوعالسماءتنفتحأنالفائد!ما-

بهذايوحناوأولهمالموجودينكليؤمنلكيتكفيالسماءمنالصوتوهذاالحمامة

؟ويتبعوهالإلهيالابن

بعدنفسهالمعمدانيوحناإنبلأحد،يعلقولمأحديتحركلم.العكسعلى

:11)متىاَخرشخصًاينتظرأمالاَتي،النبيهوهلنفسهيسوعفييشكسوفقليل

إ!3-2(إ

إمرقسفيالشيطانهواللّه()ابنلقباخترعالذيالوحيدأننكتشفوسوف

عننفسهليخفيَتمالإلهتجسيدأنأساسعلتقومالمسيحيةالعقيدةأنمع11(3:

علىوالروماناليهوديهيجالذيهوالشيطانبلالفداء،منعيمكنهفلاويخدعهالشيطان

الفداء!ويتمفيقتلوهالمتجسدالإله

.النصارىيسميهكماالمعموديةعند(الإلهي)الظهورتناقضالعقيدةوهذه

قليل.بعدنفسهالمسيحيحملوسوفمكانكلفيموجودفالشيطان

وأأحداثأيعنلوقاإنجيلولا،مرقسإنجيلولا،متىإنجيليخبرناولم-

رأيلهيوحناإنجيلبينما،منطقيغيرأمروهذا!المعموديةبعدوالمسيحيوحنابيناكلا

.يقولكماالعيالطشاهدبصفتهمخالف

المعمودية:قصةفيالمفارقاتومن

في:متى()انجيل\خالف(مرقس)إنجيل-ا

.(31:)ملاخيمنالمعمدانيوحناعننبوءةزاد(أ)

أحدَا.يشتملمالمعمدانيوحنا)ب(

إله.ابنأوإلهيسوعأنيذكرلميوحنا()ج

.الحجارةأوإبراهيمأولاديذكرولم)د(
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المسيحسهـوعحياة
عر56جو

يوحنا.معمناقشةبدوناعتمديسوع)هـ(

معَا.الإلهةوظهرالماء(منصاعد)وهوالنهرفييسوعكان)و!

الاتي:فيومرقسمتىخالفلوقاإنجيل2-

عليه.اللّهنعمةكانتويسوعيوحنا،علىاللّهكلمةكانت(أ)

لاسم.باأشعياء(أقوالسفر)ذكر()ب

(.الأفاعيأولاد)يافقطالعلماءوليسالجموعشتميوحنا)جى!

ويكلم،يسبهمولاالعشارينوبنصح،جميلبكلامفيرشدهميسألونهالجموع(د)

(!بعلائفكم)اكتفواحيواناتكأنهمالجنود

لعلهيوحناعنقلوبهمفييفكرونوالجموعي!ظر،)الشعبأنوأضاف)هـ(

المسيح.مجيءزمنيعرفونلأنهم(؟المسيح

الجميع:يخالفيوحناوانجيل3-

آخر،نبييأتيبعدهومنالمسيحمجيءبزمنعلمواالذيناليهودعليرديوحنا(أ)

المسيح(أنالستإنيوأقرينكرولم)اع!ترفيوحناولكن،المسيحهويوحناأنوظنوا

البرية(فيصارخ)صوتفياْشعياءيشبهأنهنفسهعنيقولالذيهويوحنا()ب

الاَخرين.كقولعنهنبوءةوليست

لاولكنهم،عندهالموجوديناليهودوسطفيموجردالمسيحإن:وقال)!(

نه.يعرفو

فيرأسهعلىالحمامةنزولقبلالمسيحيعرفيكنلمأنهمرتينويؤكد(د)

المعمودية.

(،إدلّهستغفرا)،بهااللهيضحيالتيضحيةلأاأي(الله)حملهوالمسيحأنضافوأ)هـ(

اخزاع.هوبليحدثألأنهاليهود؟عندالكلاملهذاتأثيرأينجدوأ(!الله)ابنوأنه
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57!ص!و

السماء.صوتولاالتعميديذكرلم(و)

فقاما،تلاميذهمناثنينأعطاهحتىيومينيوحناأماميتنزهيسوعوظل(ز)

وحؤلفرحإلىبهمذهبثم،المعمدانيوحنابفضل!تباعللمسيحليكولىْآخرينبدعوة

!!بهفآمنواخمرإلىالماء
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الرابعالإصحاح

ليسوعالشيطاقتجريض

جدًا.ركيكأسلوب(إبليسمنليُجرَّبالروحمنالبريةإلىيسوعأُصْعِدَ)ثم-

منليُجرَّبالبريةإلىبيسوعالروحصعد)ئمالحياهَ()كتابطبعةفيأفضلوتجده

إبليس!من()الروحمنبهمفعولإله()ابنفهذا(إبليس

)ابنيسوععلىبزعمهم(اللّه)روحنزللماذا-الان-القارئعزيزيعرفتهر

ويستعديسوع،ليصومهناكويحرسهالبريةإلىالأردننهرمنيسوعيحمللكي(؟الإله

خارقة!()حمامةمنلهايا!إبليسمنللتجربة

موسىصامكماالإنجيللاستلامليستعدصامأنه)برنابا(رواهماهووالصحيح

الصومانتهاءبعددعوتهبدأأنهبدليل،والتوراةالألواحليستلميومَا(54)الجبلعلى

.(51:اإمرقسبالإنجيلللإي!انويدعوينادىوأخذمباشرة

سمعالذيالوحيدهوالشيطانأنسنكتشف،الناسعنبعيدَاالخلاءفيهنا-

(.اللّه)ابنيسوعأنالقائلالسماءصوت

وسيحمله()الروححمامةحملتهالذيالجائعهذاهل.(أخيرَاجاع...صام)بعدما-

المدةنفسصاماهـايلياموسىبينما؟إلهابنأو!!ايصلح،قليلبعد)إبليس(الشيطان

لمدةسارأنهذلكعلىزادوإيليا8(:91أول)ملوك2(5-9:9)تثنيةبالجوعيشعراولم

سيناء.فياللّهجبلإلىفلسطينفيالسامرةمنمتواصلَا،سيرًا،الصيامبعديومَا(04)

الحجارةهذهتصيرأنفَمُلْاللهابنكنت)إن:لهقائلَايسوعيجربإبليسوجاء-

جائع.لأنهخبزَا(

أحدأونبيلأييمكنألاخبزَا؟الحجارةيقلبأنيمكنهاللّه()ابنهل-

وامحن.القارئعقلفيلعقيدةاتلكيزرعالراويإن؟اللّهبإرادةذلكيفعلأناللهأولياء
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الذياللاهوتمنالاقترابعلىإبليسلمجرؤهل(:والناسوت)اللاهوتعقيدةفي

بليس؟إيحترقلاو(للها)جنى

بلالإنسانيحياوحدهبالخبزليس-اللهكتابفيأي-مكتوب:يسوع)فأجابه-

ما)بكل3(8:)تثنيةفيلموسىالقهكلاممنيقتبسوهو(اللهفممنتخرجكلمةبكل

!التوراةيحرّفجعلوهمعبودهمحتى(.الإنسانيحياالربفممنيخرج

ارتفاععلىوهو(الهيكلجناحعلىوأوقافهالمقدسةالمدينةإلمماإبليسأخذه)ثم-

ارتفاععلى(34:الثانيالأيام)أخبارتيبشِيا2(:6الأول)الملوكفيكماذراعَاثلاثين

ذراعَا؟وعشرينمائة

يوصىأنهمكتوبلأنه،أسفلإلىنفسكفاطرحاللهابنكنتإن:له)وقالى-

فيموجودوالأصل.إرجلكبحجرتصطدملالكىيحملونكأياديهمفعلىبكملائكته

يلاقيكلامسكنكالعلىّجعلت.ملجئيأشطربياقلت)لاْنكوهو(9:11)مزمور

طرقك.كلفييحفظوكلكيبكملائكتهيوصىلأنه؟خيمتكمنضربةتدنوولاشر

المتوكلنجاةعنكلهوالمزمور(رجلكبحجرتصطدملئلا،يحملونكالأيديعل

إشارةأيفيهيوجدولاالأشرار(مجازاةوترىتنظربعينيكو)إنماشر،كلمناللهعل

يدعوني،اسميعرفلأنهأرفعه،أنجيهبيتعلقالأنه؟النجاةعنيتكلمبل،اللّهلابن

لاوأنه،اللهعبدأنهيعنىفهوالمسيحعننبوءةكانإنفهووأمجده(أنقذه،لهفأستجيب

ينشرالذيهوالشيطانأنوهيأقولهاالتيالفكرةتتضحولكن.اللّهيرفعهبل،يُصلب

(.)بولسنشرهاالتي(الثه)ابنعقيدة

تجربلاأيضَامكتوب:يسوع)فأجابالفكرةلهذهرفضهتؤكدالمسيحوإجابة-

تجربواالاإسرائيللبنيالإلهيالأمرمن2(6:6)تثنيةمنمأخوذوأصلها(إلهكالرب

(.إفكمالرب
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المسمحلشوعحياة
ص!06جو

علىيُقْدِمَأنلغيرهولالهيجوزولا،اللّهعبدأنه!لعترفيؤمنالمسيحأنوالمعنى

لا؟!أمينجيهاللّههلليرىالانتحار

نأيزعمونهمبينما،الإطلاقعلالمسيحصالحفيليسالكلماتتغييرولكن-

نأوأراد،الأرضإلىجاءفلما:نقول،موسىعلالتوراةأنزلالذيالإلههوالمسيح

هوأم؟الكتابأنساهأنعليهالشيطانتأثيرأنهأمنسخها؟أونسيهاالتوراةمنيقتبس

الذيغيرالأيامتلكفيالكتابكانأم؟المؤلفخطأأم(القدس)الروحالوحيخطأ

؟الآنمعنا

النبيمنونعلم.للمسيحي!حيءأنيريدالذيالشيطان()بولسهوالمؤلفإن-

.)الحقير(تعنى()بولسلأن؟جهنمفيالمتكبرينسجنهو!)بولسأنصَلئئَهُعَتهِوَسَلَّوَمحمد

أعطيك:لهوقال،العالمممالكجميعوأراهجدَاعالِجبلإلىإبليسأخذه)ثم-

:مكتوبلأنه؟شيطانيااذهب:يسوعلهقالحينئذ.ليوسجدتخررتإنجميعهاهذه

إلهك)الرب6()تثنيةمنالاقتباسهذاوأصلتعبد(وحدهوإياهتسجد،إلهكللرب

،كالعادةصللأواالاقتباسبينالاختلافيضًاأفنجد(تحلفوباسمهتعبد،ياهي!ا،تتقي

أيامهفيالتيالكتبكانتأو،النصوصمنلنايبدوفيماالإنجيلمسيحهووالمخطئ

!ينسيانالوحيأوالمؤلفأو،الاَنبأيديناالتيالكتبغير

ويملكالعلمممالكيملكعقيدتهمبحسبالشيطانأنالنصهذامنويتضح

إذَا؟!الإلهههِفمن،عليهينكرلاوالمسيحيريد،لمنيعطيهاأن

هوالأناجيلهذهمصدرأنيؤكدوهذا)1(بولسدينفيالعالمإلههوالشيطانإن

6()2(.:4الوقا.بولس

.(4:4كورنثوسأهلإلىالثانيةبول!)رسالة(1)

سجدتفإن.أريدلمنأعطيهوأنادُفع،قدإلمنلأنه؟مجدهنوكلهالسلطانهذاأعطىلكإبليسله)وقال)2(

(!الجميعلكيكونأمامي
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هذافهل.قدرتهتحتووقعالشيطانلسلطانخضعالمسيحأنيؤكدالنصوهذا

!المسيحيونأيهاتعبدونهالذيهوالشيطانحملهالذيالإشسان

يرىأنعليهللواقفيمكنفلسطنِنفيجبليوجدأنهتعنيالخياليةالقصةوهذه

بالمسمِحالشيطانيل!أنالأوقعمنيكنألمترى؟يااسمهفماومجدها.العالمممالك

جبلإلىوشيطانهمالنصارىإلهيحتاجهلأممان(؟)سوبرمثلثوانيفياالعاحول

ويؤمنيصدقهمنويالخيبة،الفاشلالمؤلفيالخيالومجدها؟العالمممالكليرياجدَاعال

الصبيانية!الخيالاتبهذه

الملائكةلعلالتأخر؟لماذا(تخدمهفصارتجاءتقدملائكةوإذا،إبليستركه)ثم

ياله؟للخدمةيحتاجإلهكمهل.إبليسمنيسوعلينقذواجاءواأو،إبليسيخشونكانوا

له،الملائكةخدمةفيالمسيحسبقيوحنافإنالمسيحيالقصصوبحسبقادر!إلهمن

.لحظاتوليسسنةثلاثينخدموهالملائكهَلأن؟عليهوتفوق

)أخرجهالمعموديةبعدالمسيحأن،أخرىروايةفعنده(12:امرقس))تجيلأما-

(الشيطانمنيجرّبيومًاأربعينالبريةفيهناك)وكانمأمورفهو(البريةإلىالروح

أربعينوليسيومَاأربعيناستمرتمرقصلمسيحالشيطانوتجارب،الصوميذكرا

دقيقة!

يأ(تخدمهالملائكة)وصارت؟ومتى،وكيفلماذا،ندريلا(الوحوشمع)وكان

نبي.أيمثلالخ...ويطعمونه،وترعاه،الوحوشومن،الشيطانمنتحرسه

الأردنمنفرجعيسوع)أما:فقال،الاثنينبينرأىفله4(لوقا)انجيلوأما-

وأمويوحنازكرياالجديد،والعهدالقديمالعهدأنبياءمثل(القدسالروحمنممتلئَا

أربعينالبرلةفيبالروحيُقتاد)وكانروايتهلوقاولكمل67(.:14:االوقايوحنا

القدسالروحوأن،إلهالمسيحأن:تقولالمسيحجينعقيدةولكن(إبليسمنلمجرّبيوسًا
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المسمحلشوعحياة
!ص36جو

ويحملهالاَخريقودوأحدهم،الثالثالأقنومالأبمعواحدِإلهِفيأقنومينوأنهما،إله

(.الروحبقوةيسوع)ورجع

كلامومعنىالاَخرين؟الإثنيندونالأقانيمأحدبتجربةإبليسيقومذلكومع

التيالتجاربهذههيفمايومًا،54استمرتليسوعالشيطانتجاربأنولوقامرقس

اختلافمع)متى(ذكرهبماالوقا(واكتفى)مرقس(،يذكرلم؟المدةهذهطوالتستمر

إلىالخبزمنفجعلها،بيسوعالجويةإبليسرحلاتترتيبفياختلافوهوجوهري

إبليس!لهوقالأخيرًا،جاعتمت)ولماجاعيسوعأنفي)متى(ووافق.الهيكلإلمماالجبل

بينهما،احتارلأنهروايتيهما،بينوجمعو)مرقس()متى(مناقتبسالوقا(أنويتضح

ومرقس.متىبعدكُتِبَلوقاأننجدوتاريخيًايصددتى؟أيههما

لذلك،مجدهالخمرفئظهريصنعبمسيحمشغوليوحناانجيلفإنوحالعادة

يغادرلاالإنجيلمشحجعلإذمخالفةقصةوروىتمامَا،الخطيرالحدثهذاتجاهل

ويطوفيتمشّىجعلهبل،الأولىالثلاثةالأناجيلمثلالبريةإلىالتعميدبعدالمنطقة

إليهيدعوانوهذان،تلاميذهمناثنينيوحنايعطيهحتىأيامعدةالمعمدانيوحناحول

،جيدةخمزاللمخمورينويصنع،بالجليل)قانا(فيفرحإلىوبأمهبهميذهبثمغيرهما،

اليهودبهوضربالحبالمنسوطَاصنعحيثأورشليمإلىومنهاكفرناحومإلىيعودثم

بالحبهمةويدعوهميعلمهمأنمنبدلَا()الهيكلالمعبدمنوطردهمالثهلشرعالمخالفين

الحسنة.والموعظة

فيظليسوعأنأي(الجليلإلىانصرفأُسلميوحناأنيسوعسمع)ولما-

يوحناعلىفتنواالناسبعضأنسمعحتىأين،ندريلا،اليهوديةمنطقةفيالجنوب

مخالفوهذاالبلاد.شمالأقمىإلىوهربيسوعفخاف،فسجنهللملكوأسلموه
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عليه،قبضالذيهوالملكأنيروىالذي3(:14)متى(،617:)مرقسلإنجيل

الجليل.إلىالقدسالروحبقوةالمعموديةبعدرجعيسوعأنقالالذيلوقاولإنجيل

كيفشمالها،إلىفلسطينجنوبمنيسوعرحلةعنشيئَا،متىإنجيليخبرناولم-

يعلم.أحدلاخلالها؟حدثوماذاقطعها،

)بحيرةالبحرعندالتىحوم()كفرنافيوسكنوأتى)مدينته(الناصرة)وترك-

وأخبرنا.مدينتهتركلماذا)متى(يخ!هـنالمونفتاليم(زبولون)حدود(تخومفي(!رية

)متى(ولكن.منهمفهربقتلهفحاولواأغضبهميسوعأن0،13-4:61)لوقاإنجيل

يتعجل)متى(لأنذلك،قتلهيحاولواولمبكثير)1(ذلكبعدحدثتالقصةتلكأنيرى

.كالعادةبالتحريفجديدنبوءةاختراعلأجل

طريقنفتاليموأرض،زبولونأرض:القائلالنبيبأشعياءقيلمايتمإلكي-

والجالسونعظيمَا،نورَاأبصرظلمةفيالجالسالشعب،الأممجليلُالأردنعبرالبحر

نور(.عليهمأَشرقَ:وظلالهالموتكورةفي

أرضأنتؤكد(94)تكوينفي(يعقوب)نبؤةلأن،كالعادةيكذبوالراوي-

وتحتلان،الجليلعنجذَابعيدَاتقعانمتى(كقولنفتاليم)وليسنفتاليوأرضزبولون

والبحرالأردننهربينكفرناحوم،فيهاالتيالجليلجنوبالموجودةالسامرةأرض

المتوسط.

نبوءةهو9!)أشعياءفيالكلامهذاوأصل،كالعادةالكلاميحزفوالراوي-

أشعياءفقال.للعالمنورًاويكونهاجرنسلفييأتيالذيصَللَئَهُفًيِوَسَلىمحمدسيدناعن

أرضالأولالزمانأهانكماهاجر(سيدتنا)يعنيضيقعليهاللتيظلاميكونلاالكي

13:54(.)1()مى
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الشعب.الأممجليلَالأردنعبرالبحرطريقالأخيريكرم،نفتاليوأرضزبولون

نور.عليهمأشرقالموتظلالأرضفيالجالسونعظيمًا،نوزاأبصرالظلمةفيالسالك

(البشاراتمنا03)كتابيفيبالتفصيلالشرحوتجد(الفرحلهاعظّصت.الأمةأكثرت

النبي،بهذالهاالعظيمالنورظهوربعدأنهاالأمةتلكعنأشعياءنبؤةنهايةأنويكفي

مافيالكبيرالتحريفولتضح.المسيحبعدلليهودحدثمابعكسفرحَا،وتزدادتكثر

عنيتنبأالنبيأنليقول)جليل(فياللامبضم(الأمم)جليلُمتىإنجيلراويكتبه

)جليل(فياللامبفتح(الأمم)جليلَأشعياءعندالأصليالنصبينما)الجليل(،منطقة

)محمد(وهو)الأمم(اليهوديغيرالأميالشعبويُعظمهيُجلهالذيالإنسانويعني

وَسَلَىَ.عَئهَ!لتثَهُ

ملكوتاق!ربقدلأنه؟توبوا:ويقول)يُبَشَر!يكُرزيسوعابتدأالزمانذلك)من-

بفضلإبليسكيدمنونجاتهاللّهروحمنوامتلائهوصومهتعميدهبعدمن(السموات

(،لإنجيلباواَمنوا)توبوا(مرقس)إنجيلفيقولهمنيتضحكماالإنجيلواستلامه،الله

(اقترب)قدقولهإن؟لهالتاليالنبيعنأمنفسهعنبشارتههل.الناسيُبَشِّريسوعابتدأ

.بعده:أي

وشرعبالتوحيدالأرضعلىيملكالتاليالنبيأنأي(السموات)ملكوت

إليأتِقولهإلىنصلحينالصورةتتضحوسوف(السموات)ملكوتفيحققاللّه

(.ملكوت

كما،أوجنيسارتطبريةبحيرةوهو(الجليلبحرعندماشيَايسوعكان)وإذ-

فجعلسنقرأ،كماشيءكلتضخيميحبوالمؤلف،الحياةكتابوطبعةالخريطةمننفهم

أخاهواندراوسبطرسلهيقالالذيسمعان،أخوين)أبصربحرًا.الصغيرةالبحيرة

مناقشة.بدونهكذا(فتبعاه..الناسصياديفأجعلكماورائىهلملهمافقال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ر65جوالمسيحلشوعحياة

أباهمافزكا..فدعاهما..أخاهولوحنازبديبنيعقوب،آخرينأخوين)ورأى-

لمالسماءشهادةسمعواالذينكانإذا.مقنعسببوبدونمعرفةسابقبدونوتبعاه(

في(وأمكأباك)أكرم؟التوراةفياللّهبأمرعملَاأبدًاالوالدينببريأمرلاولماذا؟سبعوه

12(.25:)خروج

.الأخرىالأناجيلمخالفَا()اثنينمتىإنجيلفيشيءكلأننلاحظوسوف-

يوحناتلاميذمنكانسمعانشقيقأندراوسأنيروى35(:ايوحناو)إنجيل-

ثم،يسوعوتبعالمعمدانيوحنافترك،ليسوعشهادتهوسمعاليهوديةمنطقةفيالمعمدان

.يسوعفتغأيضَااليهوديةمنطقةمنسمعانأخاهودعاذهب

المجمعفيبدأتببطرسيسوعمعرفةأن38(4:لوق!ا)إنجيليروىبينما-

.اليهودي)المعبد(

الاسمهذاعليهأطلقالذيهويسوعولكنأحد،يعرفهيكنلم()بطرسواسم-

.(42:أيوحنا)إنجيلكقول

ويكرز)معابدهم(مجامعهمفييعلمالجليل)منطقة(كليطوفيسوع)وكان-

(.الشعبفيضعفوكلمرضكلويشفي،الملكوتببشارةإيبثر(

ويسوع(،وأورشليم)اليهوديةالجنوبيةالمنطقةنبيهوالمعمدانيوحنالأن؟ذلك

اليهوديةملكمنخائفًازالمايسوعلأنأو(والسامرة)الجليلالشماليةالمنطقةنبيهو

إلىأو،الوحيإلىأحوجناما.مجهولةالتعاليمفإنوكالعادةيوحنا.علىقبضالذي

الجليل.منطقةفِىقالهبهـاليخبرناعيانشاهد
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فقطإسرائيلبنيإلىاللهرسولىلأنه،بهصةخاكنيسةينشئلميسوعأنونلاحظ-

يتوقفلمولكنهالكريمالقرآنمنعلمناوكما،قليلبعدهناسنعلمكماموسىدينعل

أيضا-.لناسيتضح-كمابعدهالاَتيالخاتمبالنبيالتبشيرعن

النصرانيتالوحيأوالراويمبالغاتمنالكلامهذاسوريا(جميعفيخبره)فذاع-

سوريا؟جميعفيخبرهانتشارفيفلسطينشمالفيدعوتهعلاقةهيفماكبير،خطأوهو

مقبولة.غيرمبالغةلكاشاكلهافلسطينفيقاللوحتى

المرضىأنيقصدولعله(فشفاهم!)بالجنوالمصروعينالمرضىإليه)فأحضروا-

قليل.منذذكرهمالذين،جليلمنالذينالمرضىغيرأيضَا،سوريامن

عبرومن،واليهودية،وأورشليم،مدنوالعشر،الجليلمنكثيرةجموع)فتبعته-

نأ)عبرمنطقةأن(3513:و)عدد8(:13)يشوعمنيتضحكما(الأردننهر)شرق

بالئه.كافروشعبهااليهوددولةخارجمنطقةوهيالنهر،شرقهي(الأردن

حدودمنيخرجلميسوعأنالراويقالفقد،مقبولةوغيرغربيةمبالغاتوهذه

شرقتقعالتيالعشرةالمدنمنجموعتبعهفكيف،طبريةبحيرةغرب،الجليلمقاطعة

)إنجيلمؤلفيحبهالاالتيالسامرةمنطقةعداما،فلسطينجنوبأقمىومنالبحيرة

-4:54يوحناو)إنجيل(2217:11،:13،-9:1557لوقا)إنجيلبعكس(متى

؟الجموعفجاءتهأخبارهوأذاعتاتصالوسائلتوجدكانتهل(14

)متىيعرفونهلاأورشليمأهلأنسيخبرنامتىإنجيلمؤلفأنهووالعجيب-

دعوته؟أيامأولمنالشعبيةهذهمثللهرجلصلبيتمكيفهو:والسؤالإ.12:51

التأليف.نتيجةهيهذه
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الخامسالإصحاح

الجبلىعلىالموعطض

إطابور!جبلإلايوجدلاالخريطةوبحسب(الجبلإلىصعدالجموعرأى)ولما-

زحفتفهل.كفرناحومعنجدَّابعيدَا()السامرةحدودعلى()الجليلوسطجنوبفي

صعدرآهمفلماالجبلعندينتظرهمواقفوهوبهمفوجئالبلاد،كلمنالاَتيةالجموع

هلأو؟ليخطبالجبليصعدأنهلدرجةقويَاصوتهكانوهل؟فيهمليخطبالجبلإلى

فيهم؟ليخطب)طابور(جبلإلمماكفرناحوممنتبعوه

أربعةمعهأنتنسىولاقائلأ(وعلمهمفاهففتح،تلاميذهإليهتقدمجلس)فلما-

واضحغيرلإسلوبا!كلها؟الجموعأم،وحدهمالتلاميذيخاطبكانهل.فقطتلاميذ

بدليل:

الذيهوالمسكينإن(السمواتملكوتلهملأن؟بالروحللمساكين)طوبى-

التعليميجدلامنهوهل؟بالروحالمسكينهوفمنوالقوتالمالمنيكفيهمايجدلا

السبب.هوال!تحريفأنشكلا؟الفردوسأهلمنيكونفكيف؟الكافيالروحي

بكلالجنةأمالدنيا،ارضيرثونهل(الأرضيرثونلأنهمللودعاء؟-)طوبى

:91متى)إنجيلفيلبطرسالمسيحيقولهسوفماهذا؟ومتاعمشتهياتمنفيهاما

.)28

منالدنيافييضبعونهل(يشبعونلأنهمالبر؟إلىوالعطاشللجياع)طوبى-

الدنيا؟فيبرهمبسببالجنةفييشبعونأمشيئَا،تعنيلاالبر؟

وداودالمسيحمثليصيرون(يدعوناللّهأبناءلأنهم،السلاملصانعي)طوبى-

والنارالسيفلينشرجاءالذيمتىإنجيلمسيحمنأفضلهمبل،عَلَنهِوآلشَلَامُويعقوب
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لامنويشغويهاجم23!:أ")متىأعداءيصيرواحتىالأسرةأفرادبينوالتفرقة

-.الإنجيلهذافيسنرى-كمايعجبه

أجابمنشريرةكلمةكلعليكموقالواوطردوكمعيّروكمإذالكم)طوبى-

الأنبياءطهـدواهكذافإنهمالسماواتفيعظمِمأجركملأنوتههللوا،افرحوا.كاذبين

خطأ.وهذاالأنبياءوبينالمسيحأتباعبينوشماويركيكالأسلوب(قبلكممنالذين

لأنهم،مسيحيكلعندبالاضطهادالشعورعقيدةأساسصارتالجملةوهذه-

قبلهمنجاءواالذينالأنبياءكلأتباعمثلأنهمهوالصحيحوالمعنىخطأ.فهموها

اللّهعبدهوالمسيحأنآمنمنلكلحدثماوهذا،ويطردونهميحاربوخهمالكفاروقام

ورسوله.

فيالذيأباكمويمجدواالحسنةأعمالكميروالكيالناسقدامنوركم)فليضيء-

وهو،المؤمننوريضيءالذيالصالحالعملضرورةعلىالمسيحيؤكدوهنا(السموات

الفه،أبناءهمالصالحينالمؤمنينكلأنيؤكدوالمسيح)1(،المسيحعدوبولسينكرهما

نأإي!انهمقانونفيالمسيحيينقولاخترعالذيفمن،المسيحفيوليسالسماءفياللهوأن

الوحيد(؟!الله)ابنهوالمسيح

(.لأكملبل،لأنقضجئتماوالأنبياء،الناموسلأنقضجئتأنيتظنواالا-

ها.)الزبور(إلىويشير،ودعوتهمكتبهميعنيو)الأنبياء(،موسىتوراةهو()الناموس

النبوية،الكتببتلكوالعملالإيمانضرورةينسخلا:أي،ينقضلاأنهيعلنالمسيحهو

مثلإسرائيللبنياللهورسولنبيفهو،لرسالتهمومكملَالهموتابعَابهممؤمنَاجاءبل

عَلئهِوالشَلَامُ.ويوحنازكرياإلىموسىأولمنسابقيه

28(.3:رومةاْحلإلممابول!)رسالة(1)
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هذافيالمسيحقوليفضحهوسوفتمامَا،ذلكعكسكلهبولستعليمولكن

-3(.ا23:)متىالإنجيل

حرفيزوللاوالأرضالسماءتزولأنإلى:لكمقولأالحقني)فإيسوعوأقسم-

والإسلامالقراَنعننبوءةوهذه(الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحد

رسالتهلأن؟الساعةقيامإلىتحريفبدونكتابهويستمرقبلهماينسخالذيالخاتموالنبي

الكاملة.الرسالةهي

(.البشاراتمنا35)كتابيفيالشرحوتجد

فيمابكلالعمليستمرأن،الكنيسةفيتعلمناكما()الحقبالنّهيقسمهناوالمسيح

الخاتم.النبييدعلىالكاملةالرسالةتأتيَأنإلى،وعباداتأحكاممنوالزبورالتوراة

لقالحقَاهذاكانولو،والإنجيلالمسيحهو)الكل(أنالكنيسةفييعلموناوكانوا

النبييعني)يكون(المستقبلبصيغةتكلمولكنهأنا(جئت)حتىأو(الكلكان)حتى

.غيرهنبييوجدولاصَلتئَهُعَينهَوَسَلَصَمحمدوهولهالتالي

أصغريُدعىَهكذاالناسوعقَم،الصغرىالوصاياهذهإحدىنقض)فمن-

(السمواتملكوتفيعظيمَايُدعىفهذاعلمعملمنوأما،السمواتملكوتفي

متى()إنجيلكاتبسيجعله،التوراةفيالوصاياأصغرنقضحزَمالذيالمسيحهذا

:أيالصغارنفسهإلىينسبالإنجيلمسيحجعلوبذلكمنها،الكئيرينقضقليلبعد

يعملواأنالناسويعلمبالوصايايعملمنأنوقوله،الحسابيومفيالثهعندالتحقير

التوراة!االلهشريعةلأنصلنلًهُعَلَقِهِوَسَكَر؟محمدسيدنافييتحقق،اللّهعندعظيمإنسانهوبها

بلأ!ه!ل!..?"ءله!-3*لمءيزمنتدايافيمشروحَاهذاوتجد،لإسلامافيتحققت

وا.لكتبة(السمواتملكوتتدخلوافلنوالفريسيينالكتبةعليركميزدلم)إذا-

الأصوليينعلماءهموالفريسيونكتابتها،فيالمتخصصين()التوراةالكتابعلماءهم
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جعلالراويأنهناوالعجيب.التوراةفياللّهبتعاليمالمتمسكونوالمعلمون(،)المفرزين

من،جهنمأهلمنبأنهمفرقهمبمختلفالتوراةعلماءكلعلىيحكمالإنجيلمسيح

لعلماءالمسسِحمنبالحسنىدعوةتجدلنالإنجيلهذاوفي.بالحسنىيدعوهمأنقبل

فيمحرمالعلماءسبأنمع،لهاحهتامهصمنبالرغممتواصلهجومبلأبدَا،اليهود

.!71:21)تثنيةالتوراة

بعضفيبالتشديدالكاتبروايةبحسبالتوراةيخالفالإنجيلمسيحابتدأثم-

مثل.الأحكام

القتل.يستوجبباطلَاأخيهعلىيغضبمن-

جيلهيشتمالإنجيلمسيحنجد)وسوفجهنميدخل،أحمقيالأخيهقالمن-

والعلماء(.كله

المعبد.فيقربانهاللهيقبللاأخاهخاصممن-

الرجم.يستحقأيبهازنافقدبشهوةلامرأةنظرةمن-

مهمة:نقطةوفيها،عجيبةنصائحقالكذلك-

لكخيرلأنه،عنكوألقهافاقلعها(بشهوةتنظرأو)تحسدشريرةعينككانت)إن

وسوفاليدعنقالوكذلك(جهنمفيكلهجسدكيُلقىولاأعضائكأحديهلكأن

)الفردوس(الحياةتدخلأنلك)خيرقالإذ8(:18)متىفيعليهاويزيديكررها

وأ،يدانولكالأبديةالنارفيتُلقىأنمنأعورأواليد(،)مقطوعأقطعأو،أعرج

(.عينانأو،رجلان

للجسد.الاَخرةفيوالعذابالنعيمأنهذامننستفيد5

بول!.كلاممنمقتبسوهو22إ:22:)متىفيينكرهسوفوهذا5
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رجلأويدناقصوجسدهالفردوسالإنسانيدخلأنمنطقيغيركلامولكنه5

عين.أو

منهم.أحديفعلهلملذلك،عمليغيركروموهو5

موسى،علىاللهأنزلهاالتيالتوراةأحكاموينقضالسابقةوصيتهيخالفابتدأثم-

يليق.لابأسلوبعنهاوشكلم

بهذالكم...(فأقولأناوأما،طلاقكتابفليعطهاامرأتهطلقمن)وقيل:-

عنهليتكلممنهأعظمهوفهل،التوراةفيالمتكلمالإلههوليسالإنجيلمسيح!!ن

الأيهوموسىإنقائلَا:7(:91)متىفيالطلاقتحريميكرروسوف.(..)قيلهكذا

اللّهأن2(1)خروجفيكتابهمكلامبينما،اللهعندمنأنهينفي:أي؟بالطلاقالحكمقال

يعطيهالاالتيالمرأةبطلاقحكمثم(أمامهمتضعالتيالأحكامهي)هذه:لموسىقال

(4:21)تثنيةكتابفيوأيضَا.والمعاشرةوالملابسالنفقةمنالثلاثةحقوقهازوجها

فيهاوجدلأنه،عينيهفينعمةتجدلمفإنبها،وتزوجامرأتهرجلأخذ)إذااللهأمرهم

.(..اَخر.رجلوتزوجتيدها،إلىودفعه،طلاقكتابلهاوكتبشيء،عيب

هي()هذه21إتثنيةمنبدايةموسىعلىاللّهأنزلهاالتيالفرالْضمنجزءوهذا-

.(...آبائكإلهالربأعطاكالتيوالأحكامالفرائض

يجعلهاالزنىلعلةإلاامرأتهطلقمنلكمفأقولأنا)وأماالمسيحكلامونتابع-

(.يزنيفإنهبمطلقةيتزوجومن)!(تزفي

توجدألاحتميَا؟أمرًاالمطلقةالمرأةعندالزنايكونولماذا؟الكلامبهذاأتىأينمن

وهويهوديعالمأيعليهيعترضلموكيفعصر؟كلفيالعفيفاتالمطلقاتملاين

يقولوسوف،منطقيغيرأمرهذا؟التوراةفياللهلأحكامالمخالفالكلامبهذاشكلم

فيبولسأوامرمنوهو.رهبانكلامهذاأن.لهاوسنأتي(91)متىفيهكذاتلاميذهله
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لعبدهاللّهبشريعةزوجهاطلقهاالتيالمطلقةذنبهوماالإنجيلكاتبونسأل.رسائله

ومنهذا؟الإنجيلمسيححكمفيزانيةتصيرَأنإرادتهابدونالزناعلةلغيرموسى

زانئايصيركيفموسىلعبدهاللّهشريعةبحسبالزناعنليصونهامطلقةامرأةتزوج

،التوراةمنواحذاحرفَايسقطلاأنهالمسيحأقسموكيف؟متىإنجيلمسيححكمفي

.الحروفعشراتأسقطدقيقةوبعد

فكتب،اليمينفيالحنثوبيناليمينحلفبينالفردتىيعرفلاالمؤلفوجعله-

ومعناهاأقسامك(للربأوفِبل،تحنثلاللقدماءقيلأنهسمعتمقال\)أيضَاأنهعنه

مسيحقالف!اذا،بالحلفانالوفاءمنلابدبل،يفعلهأنباللّهأقسمفيماالرجوعبعدمالأمر

المؤلف؟روايةحسبالإنجيل

بالأرضم!؟ولا،اللهكرسيلأنهابالسماء؟لا.البتهتحلفوالالكمفأقولأنا)وأما-

بل...برأسكتحلفولا،العظيمالملكمدينةلأنهابأورشليمولا،قدميهموطئلأنها

ألايقولأنهأفهموأناالشرير!منفهوذلكعلزادومالا.لانعمنعمكلامكمليكن

نأقالواالاتساوسةولكن.بالتهإلايحلفلاأي.اللهمخلوقاتمنشيءبأيأحديحلف

وبالجسد،،وبالصليب،بالكنيسةيحلفونالمسيحيونأصبحثم،بالئهالحلفانيحرمالمسيح

إلخ....وبالإنجيل،بزعمهمالإلهيينوالدم

الكتابببعضيؤمنإبليسأمامالتوراةفيالثهبأوامرتمسكالذيالمسيحفجعلوا

الوصايا.بعضبنقضيأمرثم،وصيةأينقضبعدمويأمر،الكتاببعضوينقض

باطلا(إلهكالربباسمتنطقالا1(51:)تثنية!أجاءالوصيةهذهوأصل-

الوصايالشرحفي(6:13)تثنيةفيجاءوكذلكينقضها؟فلماذاالعشر،الوصايامنوهي

التوحيد.كيال!نوهذا(تحلفوباسمهتعبد،()وحدهوإياه،تتقيإلهك)الربالعشر
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بعضهم،علىالبشرحقوهي،القصاصأحكاممنأمرَاينقضأنهزعمواثم-

وأمابسن،وسن،بعينعينقيلأنه)سمعتمالمسيحيقولإذ،بتنفيذهمأموروالحاكم

ثم،الشريرةالأفعالمنالإلهيالقصاصفجعلبالشر(المثرتقاوموالا:فأقولأشا

يأمرأيأيضا(الاَخرلهفحوَّلالأيمنخدكعلىلطمكمن)بلبزعمهمعجبًانطق

اليديستخدمونالبشرمن85%ولكن،ظلمهفيللزيادةودعوتهللظالم!الاستسلام

قاعدةيعرفلاأنهزعمواثمعبدوهفكيفالأيسر.الخدعلىالآخرينفيلطمون،الجُمنى

البشر؟فيمخلوقة

الوصيةهذهينفذلمللصلبعليهالمقبوضالمسيحأنقالتالأناجيلوهذه-

يوحنا)إنجيلفيخده،علىلطمهلمنالاَخرالخديعطيأنفرفضهنا،بهاأمرالتي

يعرفألا!!2-3(!:23الرسل)أعمالفي،لطمهمنشتمبولسوكذلك!!22إ!:18

المسيح؟تعاليم

لكيبالقصاصأمرالثهانعَتهَأدشَملموسىالإلهيةالشريعةأحكامفيوعندهم-

أذيةحصلت)صمانالعشرالوصاياتفسيرفيلموسىاللّهفقال،بالعدلالحياةأمورتسير

وجرحَا،بكيئوكئا،برجلورجلَابيد،ويدَ!،بسنوسنَا،بعينوعينَا،بنفسنفسَاتعطي

.(()1برضاورضَابجر!،

عنهاويقوللليهودأوامرهمنيتنصلجعلوهفكيف،ليسوعالألوهيةزعموافإن

عنهذانصدقلا!؟علايةهكذ)وينقضها(فأقولأناوأما...قيلأنه)سمعتمباحتقار

الله.كتابهوهذاأنولا،عَلَنهِألشَلأنمُعيسىالمسيح

والحبوالبراء،الولاءعقيدةلتطبيقجاءأنهيقولالأناجيلهذهفيالمسيحوكان-

علىسلامًالألقيجئتأنيتظنواالا34(:51)متىفيقالحيناللهفيوالبغض،اللّهفي

.(91:61تثنية)و(02-42:91يينولا!و(52-32:؟او!خر)(1)
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وأعداء...أبيهضدالإنسانلأفرقجئتفإنيسيفَا،بلسلامَالألقيجئتما،الأرض

بنِحتىالمؤمنيحاربوالكافرالكافر،يكرهالمؤمن:القساوسةقال!بيتهأهلالإنسان

.الواحدةالأسرةأفراد

(41:26الوقافيوقال(يستحقنيفلامنيأكثرأمًاأوالايحبمنبعدهافقال

نفسهحتىوأخواتهوإخوتهوأولادهوامرأتهوأمهأباهيبغضولاإليَّيأتيأحدكان)إن

التفسير.نفسعليهاقالواتلميذَا(لييكونأنيقدرفلا

9(.)متىمعنتابع

؟عريانأم!ثيأيضا(.الرداءلهفاترك،ثوبكولأخذيخاصمكأنأراد)ومن-

ذلك؟المسيحيونيفعلوهل

نبيناقالكماالإي!ان(عُرَى)أوثقوهو،اللهفيوالبغضاللّهفيالحبينقضثم-

وأما،عدوكوتبغضقريبكتحبقيلأنه)سمعتم:بزعمهمفقال.علتئَهُعلةِوَسَفَصَمحمد

لأجلوصلوا،مبغضيكمإلىأحسنوا،لَاعِنِيكمباركوا،أعداءكمأحبوالكمفأقولأنا

السماء(.فيالذيأبيكمأبناءتكونوالكيويطردونكم،إليكميسيئونالذين

وعبادتهدتهالمؤمنخضوعبمعنىخالقهمدلّهالمؤمنينكلبنوةتؤكدالخاتمةفهذه

للمؤمنين.وحبهاللّهورعاية،ينبغيكما

علىبلكتاجهم،فياللّهأوامرمنأبدَايكنلمالعدوأمامبالتخاذلالأمرولكن

:02)تثنيةفيهاب!أالمدنوحرقوالتخريبوالنهببالقتلالأمرتجدتمامَاالعكس

كلهوهذا3(:51الثاني)صموئيلوالأطفالالنساءحتىالأعداءوتعذيب2(51-5

الإسا،م.فيمرفوض
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ألاتلاميذهأمرحينهنابهأمرالذيالكلامهذاينفذلمنفسهالإنجيلومسيح

أعدائهممنيقتربواولا،فقطإسرائيلبنيمدن!اإلامرضىيشفواولادعوتهيخشروا

لإنجيل،اقضاتتناومن،الراويأخطاءمنأيضَاوهذا.!01:5)متىوالاممالسمامريين

الصليبيةالحروبتاريخفيانظرأبدَا،الوصيةبهذهيعملوالمالمسيحيونكذلك.لهوسنأتي

.اليومإلمماالإسلامعلىوالحرب

فينجدها،الإنجيلمسيحنقضهاالتيالوصيةتلكأصلإلىرجعناوإذا-

بهذهالإنجيلمسيحأتىأينفمن.فقط(كنفسكقريبك)تحب18(:91الاويين

أرضكمفيالغريبنزل)إذا33(:91الاويينفيوبقيتها(؟عدوك)وتبغضالزيادة

الذيالكتابهذاأنأم،كتابهمفيأيضايبتدعالإنجيلمسيحفجعلوا(تظلموهفلا

نأالقارئعزيزيترىوسوف؟المسيحأيامفيكانالذيالكتابعنيختلفبأيدينا

أبدَا!لهميدعوولمنحالفيهضدوالثورةالغضبعنيتوقفلمالإنجيلمسيح

مستحيلبأمروصاياهوينهي،الضرائبجامعيفيكلهالشرأنيحكموأخيرَا-

فوقاللهأنوالصحيح(كاملهوالسمواتفيالذيأباكمأنكماكاملين)فكونوا

كاملَايكنلمنفسهالإنجيلمسيحإنثم؟الإلهيبالكماليأمرهمفكيف.السموات

اليهودمنوالهربالخوفدائمكانإنهبل؟الكتابهذاوصفهمابحسبشيءكلفي

مخلوقوهو،عاديإنسانالمسيحلأنحق؟وهذا.كلهيوحنا()إنجيلروايةبحسب

لثه.وعبد
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السادسالإصحاح

الموعطضبقيض

منها.المهملكمواخحصر

يجازيكهوالخفاءفييرىالذي)فأبوكيقولثمالخفاءفيبالصدقةيأمرالمسمِح-ا

.الناسأمامالقيامةيوميجازيكالسريعلمالذيإطك:بمعنى(علانية

عنينهىأيالمجمعفيوليس،النومحجرةفيأيالمخدعفيبالصلاةويأمر2-

الكنائس؟أنشأواولماذاباستمرار؟والهيكلالمجمعإلىيتوجهكانفلماذا!الجماعةصلاة

يكافئكسوفإهكأي(علانيةيجازيكالخفاءفييرىالذي)فاْبوكيقولثم

.بالفردوس

حتىمكانكلوفيالمنزلفيوالصلاةالجماعةبصلاةمأمورننحنالإسلاموفي

لغيرهأسوةالمزكيليكونعلانيةوالزكاةالخفاءفيتكونوالصدقة.والقتالالسفرفي

النية.بحسباللهمنجزاءهموينالونالفقراء،لمصلحةزكاتهمفيخرجون

فيهاليس،أكهشريكلاوحده()الأبلثهكلها،قصيرةصلاةالمسيحوعلمهم3-

فيهااللهيدعوابأنوأَمَرَهُم.قديسونولا،صليبولا،مريمولا،تثليثولا،مسيح

اللهيدعونأى(الأرضعلىكذلكالسماءفيكمامشيئتكولتكنملكوتاليأتقائلين

،الإسلاممملكةتتحققأنالدعاءوهذا،الأرضعلبالثهالموحدينامتلاكيتحققأن

الأمر.هذاتحققوحدهمبالمسلمينلأن

بصيغةالدعاءيقولونأنوأمرهمالمستقبلبصيغةقالهلمابالمسيحكانولو

المستقبل.
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قالثم،زلاتكم)إلهكم(أبوكملكميغفرلكي؟زلاتهمللناساغفروا:وقال-4

علىصحيحغيرلأنه؟الراويتجاوزاتمنوهذا،لهاللهيغفرلاللناسيغفرلاومن

لأهلها.المظالمردمنها:شروطوللتوبة،فقطالعبدبتوبةتكوناللهمنفالمغفرة.إطلاقه

الخفاءفييرىالذي)فأبوكوقالبه،والتفاخرالصومإظهاربعدموأمر5-

لاالإسلاموفي.الجنةإلاللعبداللهمنللصومعلنيجزاءيوجدولا(علانيةيجازيك

فيمكنالتطوعصياموأما،الطاعةعلىالناسلحضالفرضبصيامالمجاهرةمنحرج

.إخفاؤه

قلبك(يكونهناككنزكيكونحيثالأنهالأرضعلىكنوزَاتكنزوالاوقال6-

ينفذونها.المسيحيينأجدولا

نأوأفهممعناهما،يشرحأنبدونالشريرةوالعينالبسيطةالعينعنوتكلم7-

كلهالجسدظلاميسببلاأنهوالصحيحالحقد.أو،الطمعأوالحسد،عدمهوالمقصود

هلاكه.أي

قالثم،بالثهشركَايكونهذاأنكلامهمنوأفهمسيدَا،المالاتخاذبعدموأمر8-

منوأفضلوالجسد،الطعاممنأفضل)الألحياةوقالالدنيا،فيأي(لحياتكمتهتمواإلا

)اطلبواقاللأنهبالأجساد؟ستكونلىانها،الاَخرةبالحياةالاهتماميعنيوهذا(اللباس

الصالح،العملإلىاللّهيهديكمبأنالجنةطلبإلىاسعواأي(وبرهاللّهملكوتأولَا

)صوفي(.روحانيكلهالتفسيرأنيقولونبلهنا،اكتبهبمايؤمنونلاالمسيحسِننولكن

وهي:فوائد،نجدالموعظةمنالجزءهذاومن

لهم.وحبهلهمبرعايتهأي،اللهأبناءالمؤمنينكل-ا

الدنيافيعلانيةالجزاءوسيكونالخفاء،فينفعلهماكليرى)الأب(الله2-

.خرةلاَوا
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شحريكلاوحده(السموات)فوقالسماءفيالذي)الأب(اللّهمنالمغفرة3-

قالأنهللمسيحمنسوبَاقولاذلكبعدقرأتفإذا.فقطورسولهاللّهنبيوالمسيحله،

بالوحي:أينبي،بصفتهعلمالمسيحأنيقصدأنهفاعلم!خطاياكلك)مغفور:لإنسان

لِفسرونالقساوسةولكن.لذنوبهكفارةمرضهفجعل،المريضالإنسانلهذاغفرالثهأن

الذيالصمدالفردالأحدالواحدبالئهكفروهذا.الذنوبيغفرإلهالمسيحبأنالقولهذا

25()1(.،54:18)أشعياءفيجاءكماأحد،كفوَالهيكنولميولد،ولميلدلم

(.القدوسيقولفاْساويهتثبهوتي)فبمنبه(تُعادلونشَبَهوأقياللهتشبهون)فبمن(1)
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السابعالإصحاح

الجبلىعلىالموعطضنتابع

فيها:وجاء،للمسيحالمسيحيينمخالفاتونعرفنقرأوسوف

الأنكمعليهاومحاسبتهملهمالأخطاءتعديد:ويعني،الناسإدانةعنالنهي-ا

.بالتقوىالتظاهرعنالنهيأيضَا:ويعني(تدانونتدينونبهاالتيصالدينونة

ي!ثرحولمالخنازير(!أمامدرركمتطرحواولا،للكلابالقدستعطواالا2-

وأ،للنجاسةالمقدساتتعريضعدميعنيوقد.غريبوهذاأحد!يسألهولممعناها

يحتقرهما،المسيحوأننجسانوالخنزيرالكلبأنالمعنىوفيه.بالمقدساتالاستهزاء

نعطيلاأنالكلامهذالنايفسرالقسيسوكان.يحبونهما!المسيحيونتجدالعكسوعلى

!!!الكنيسةيدخلوننجعلهمولاللمسلمينالإنجيل

يسألونه(للذينالخيراتيهبالسمواتفيالذي)أبوكميعطمِكماللهاسألوا3-

والبيوتوالكنائس.المخلوقينمنوليسوحدهاللهمنشيءكليطلبإنسانكلأنأي

اللهإلاوالنذور،والطلباتالصلواتإليهاويقدمون،والتماثيلبالصورمملوءةالمسيحية

تمامَاوأعرفسنة(04)بينهمعشتوأناشيء.أيفيأبدَايسألونهفلا)الأب(وحده

أ!وله.ماصدق

مهمةدينيةقاعدةعلىتقوموالأنبياء()الناموسكتبهمفيلأنبيائهاللهشريعة-4

.المعاملاتفيدرسوهذابهم(هكذاأنتمفافعلوابكمالناسيفعلأنتريدونما)كل

بلادهموهدموقتلهمالمسلمينتجريحهوهمهمفأصبح،المسيحيينحياةمنانتهىوقد

الثه.شاءإنعليهمأفعالهمستنقلبلذلكحذرهمالمسيحولأن.هوادهبلا

الطاعاتأنأيوسهلواسعالهلاكوطريق،وضيقصعبالجنةطريق5-

:2و)كولوس2(5:)غلاطيةرسائلهفيكلهابولسألغاهاوقد.صعبةوالفرائض

.فأطاعوه(02-23

http://www.al-maktabeh.com



المسمحلشوعحماة !ص-08جو
منبينما،بالتواضعيتظاهرونالذين،الكذبةالأنبياءمنالمسيحوحذرهم6-

جيدةشجرةإكلالجيدةالشجرةكمثلفمثلهالصادقالنبيوأما،الذئابمثلالداخل

منيحذرهمفلماذا(تعرفونهمثمارهممن)فإذَابالعكسوالعكس(جيدةأثمارَاتصنع

لأن،الجيدةوث!ارها(الجيدة)الشجرة؟الصادقالنبيعلامةلهمويحددالكذبةالأنبياء

وأنه)1(الوحييأتيهأنهاذَعىالذي،بولسمثلالنبوةيدعونكاذبونبعدهيأتيالمسيح

عبادةتركواصَلئنَهُعَيفِوَسَفَوَمحمدأمةترىَوبالتالي.الصادقالنبييأتيثمإنجيلَا)2(،أوتي

اللهوعبدواالشروروكل،البناتوقتلوالزنا،الخمر،وشرب،باللّهوالشرك،الأصنام

وَسَقَوَ؟صَكتئَهُعَلَفٍمحمدسيدناثمارمنأفضلثمرفأي.وحده

يقللم!ولكنهأبدَا.صادقنبيبعدهيأتيلنأنهيعنيالمسيحأنالمسيحيونوقال

نبيبعدهيأتيلنأنهأو،كاذبفهوبعدهيأتيمنكلأنصراحةلقالهاأرادولوهكذا

(.البشاراتمنا53)كتابي!االشرحانظرأبدَا.كتبهمفيأجدهلاوهذا.أبدَاصادق

،السمواتملكوتيدخلياربياربلييقولمنكلاليسلهمالمسيحوقال7-

)رب!إنهقالالمسيحأنالمسيحيونويزعم(السمواتفيالذيأبيإرادةيفعلالذيبل

لهم:وأقولكبير.خطأوهذامعبود،

يدعونهمنالناسمنأناللهمنبوحيعلمالمسيحأنيعنيقدالكلامهذا)أ(

الرومانبعضأن(48برنابا)إنجيلبهصرحماوهو،معجزاتمنرأوهمابسببرئا

فيمنهم!ميتبرأوأنهالقولهذامنيحذروالمسيح.الشيطانبفعلهذاقالواواليهود

نأهناقولهمنمفهوموهو،الحديثبقيةمنيتضحسوفكماجهنمويدخلون،الاخرة

أرسله.الذياللهبطاعةفقطمرتبطالفردوسفيالخلود

2:2(.)1()غلاطية

2:7(.)2()كلاطية
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:ايوحنا)إنجيلفيجاءكما(.معلم)ياأوسيد()ياالأصليةالكلمةكانت)ب(

المسيح.لتأليهتحريفهاوتم(معلمياتفسيرهالذيربي)فقالا38!

وهذاو)معلم()سيد(تعنيوالع!هـيوالقبطياليونانيفي)رب(وكلمة)ب!

بشواهد.الجديد()العهد0391سنةطبعةهوامشمن!ح

فهو،أرسلهالذياللهويطجعبتعليمهيعملولاالمعلميدعوهمنأنوالمعنى-

3(.:17يوحنا)إنجيلمنمفهوموهذا،عملبدونالتعليمينفعهولامحالةلاهالك

يقولاليهوديةبالجماهيرلهلقاءأولفيالقساوسةيقولكماالمسيحيكونأنأما-

فهذا،لهيسجدوالم،صدقوهكانواإنأو،يجادلونهحتىأويرجمونهولا،ربهمأنهلهم

يبين93!:895.01:يوحنا)إنجيللأن،الأربعةالأناجيلوفيالدنيافيأمرأعجب

أنهتعنيأنهاخطأوفهموهاقالهاكلماتبسببمراتعدةالمسيحرجمحاولوااليهودأن

)ربَا(؟نفسهدعاإذايسكتونفكيف(الله)ابن

يتضحوسوف.الفردوسفيسيخلدالذيهواللهإرادةيفعلمنأنيعنيأنهبل

03(.23-:13لوقا)إنجيلفيجاءوكمابعدفيماأكثرالمعنىهذا

تنبأنا،باسمكأليسيارب)ياربالقيامةيومفيلهسيقولونكثيرينإنوَقال

لهمأصرّحفحينئذ.كثيرة()معجزاتقواتصنعناوباسمك،شياطينأخرجناوباسمك

فيدخلونمنهمويتبرأجميعَاسيرفضهمفهو.(الإثمفاعليعنياذهبوا.قطأعرفكملمأني

أعظمالدجالالمسيحسيفعلكماوالجنبالشياطينهذاكلفعلوافقد.بالتهوالعياذجهنم

ب!اتغترفلالها.وسنأق25ِ(5-24:)متىفيأمثالهومنمنهالمسيعحذروكما،منهم

يعبدونه.الذيربهمالمسيحأنمعتقدينوالرهبانالقساوسةبعضيفعله
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كتابوله19(38،52،برنابا)إنجيلفيبالتفصيلالأمورهذهجاءتوقد-

اللّه.شاءإنآخر

فهمواأنهمبمعنىاليهودجموعسكوتهوهذاوتفسيريكلامييؤيدوالذي-

باللّه.الكفرهذايرفضيسوعأن

ويعنيالصخر(علبيتهبنىعاقلرجلمثلبهاويعملأقوالييسمع)منوقال-9

هدمعلىتقدرلاكلهاالهدمعواملإنوقال.يسوعتأليهوعدموحدهوعبادتهاللّهطاعة

مثلالجاهلإنوقالأبدَا.يضيعلاالتوحيدعلالمبنيالعملثوابويعني،البيتهذا

فيعظيمَا،سقوطهويكونينهدمفهذا،والأوهامالأهواء:يعني،الرمالعلبيتهيبنيما

منثورَا.هباءًاكلهعملهويكونأجرَا،لهالفهيحتسبلاحين،الآخرةالدار

الكتابعلماءتعليممثلليستعليمهلأن؟يسوعتعليممنالجموعوبهت-

العاديين.الناسمنوأولئكنبيفهذا،لهم()الكتبة

.حالعادةمخالفةاخرىبصورةْولكنالقصةنفس6(لوقا)انجيلروىولقد-

هي:الرئيسيةوالاختلافات

نزل!ا62:الوقا،دلّهيصليالجبلعلىوحدَهكلَّهالليلَالمسيحعقضىأنبعد-ا

سهل.موضعفيتلاميذهمعووقفالجبلعلىمن

8(.متى)إنجيلعكسعلى،الموعظةقبلكثيرةمعجزاتصنع2-

)خارجلبنانوسواحل(،)الجنوبواليهودية،أورشليممنجاءالجمهور3-

.الشرقمنالجمهوركان35(:4)متىبعكس(فلسطين

)إنجيلبخلاف()طوباكمإليهمموجهَاخطابُهوكان،تلاميذهإلىعينيهرفع-4

(.)طوبىعامًاالخطابكانحيثمتى(
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يقولومنوالضاحكينوالشبعانينللأغنياءالمسيحتوبيخفيوبالغزادلوقا5-

.إ!حسنًا!كلامَاعنهمالناسجغ

فييسقطانكلاهماأعمىيقود)أعمىمنها)متى(يذكرهالمأمثا،6-وضرب

أولَا(.عينكمنالخشبةو)أخرج(حفرة

.التوراةينقضولمجدَا،مختصرةالوقا(فيالموعظة7-

الثالث.الفصلفيأشرناكماالأحداثتسلسلاختلاف8-

بعدهابل،الموعظةفيالوقا(يذكرهالم،لتلاميذهالمسيحعلمهاالتيالصلاة9-

لتلاميذهالصلاةتعليمهفكان(11الوقافيالألفاظفيواختلفا،كثيرةوأحداثبفترة

إمتى(وفي(،يوم.كل.)الوقا(وفي(،اليومأعطناكفافنا)خبزنا()متىفيوقال،وحدهم

لأنناخطايانالنا)اغفرالوقا(وفيإلينا(،للمذنبينأيضَانحننغفركماذنوبنالنا)اغفر

إلىوالمجدوالقوةالملكلكالأنزاد)متى(وفيإلينا(،يذنبمنلكلنغفرأيضَانحن

.الصلاةهذهعلتعقيبهفيواختلفاالوقا(.يذكرهاولم(آمينالأبد.

و)يوحناإ.()مرقسمنكلوتجاهلها-
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التامقصحاحامو

الكلاميغيرالراويلأن،الكلاممعانيفيمعييدققأنالقارئعزيزيمنأرجو

.هواهحسب

نإسيدياقائلَا:لهوسجدأبرصإليهوجاء،كثيرةجموعتبعتهالجبلمننزل)ولما

لهفقال،برصهفطهرفاطهر.أرلدقائلَا:ولمسهيدهيسوعفمد.تطهرنيأنتقدرأردت

شهادةموسىبهأمرالذيالقربانوقدم،الكاهنإلىاذهبلأحد،تقللا:يسوع

الم()1(.

قبل.منذكرناكماوالتحيةللإكرامالسجود

تقلإلاللأبرصقالالمسيحأنيذكرثم(كثيرةجموع)تبعتهالراوييقولكيف-

لأحد(؟

(؟)تشفينييقلولم(تطهرنيأنتقدرأردت)إنللمسيحالأبرصقولمعنىما-

بأنهلهالكاهنيحكميبرأؤعندما(13الاوينذكركمانجاسةمرضعندهمالبرصلأن

الاويينيتنجّسيلمسهومننجسلأنه؟حرامالأبرصولمس.دتهذبيحةفيقدمطاهر؟

بل،المدينةيدخلأنللأبرصيمكنولا،الأبرصيلمسأنللمسيحيمكنفلا3(،:5

وجاء،الرجلهذادخلفكيف(.46-13:54الاويينشفاؤهيتمحتىمنعزلًايعيش

منلأنه؟الكهنةرجالأي(الاويسبطمنالمسيحلأنطاهر؟بأنهليحكمالمسيحإلى

36(5،:الوقا)إنجيلمننفهمكما(الاويسبطمنالتيمريمنسل

المسيحإلىوجاء،الراويكقولأبرصَاوليسالبرصمنبَرِئَقدالرجلفيكون

لعبدهاللّهلشريعةاتباعَاالذبيحةليقدمالكاهنإلىوأرسلهبطهارتهحكمالذياللاوي

ونسله،بتلميذهالبرصألصقثم،الرصمنالجيشرئيسشفا()أليثعالنبيأن(هثاني)ملوكفينقرأ(1)

فمه.منبكلمة
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لإبراءصحيحةقصةنجدوسوف.الصحيحةالقصةتكونهكذا.التوراةفيموسى

المرضىقابلهحيث(17:11لوقا)إنجيلفيعَلَنِهَالسًلَامُعيسىسيدنايدعلىالبرصمرض

وبرئوا.بعيدمنوكلموهالقريةخارج

)إنجيلوخالف04(ا:مرقس)إنجيليذحرهاالتيالاْبرصشفاءقصة-

:حالعادةنقاطعدةفيمتى(

له.يسجدولم،ركبتيهعلىأي)جاثيَا(يسوعإلىأتىالرجل-أ

قبله.وليس،سمعانحماةشفاءبعدهذاحدث2-

القائد.غلامشفاءمعجزةمرقسيذكرلم3-

مدينةيدخلأنيقدريعدلميسوعأنحتىالمدنكلفيالخبريذيعخرجالرجل-4

!.إليهيأتونوالناس،خاليةمواضعفيخارجًايبقىكانبلظاهرَا،

-والموجالريحإسكاتمعجزةقبل(مرقس)إنجيلفيكثيرةأحداثحدثت-5

كالعادةأخرىخلافاتمعمتى()إنجيلأحداثمثلوليس(5:12الوقافيومثلها

أخرىقصةَيروي(17:11لوقاو)إنجيل،وجههعلخرَّوأنهبرصَامملوءالرجلأن

مرضىرجالعشرةوكانوا،الجليلفيوليسالسامرةفي،يسوعحياةنهايةفيحدثت

وعادفبرؤوا،الكهنةإلممابالذهابفأمرهمالرحمةوطلبوابعيدمنووقفوا،بالبرص

)إي!انكيسوعلهفقال.وشكره(عظيمبصوتالله)يمجدسامريوهوفقطواحد

.كالعادةيذكرهالميوحنا(و)إنجيل(،خلصك

منبعيدجبلمنآتِهوبينماإ-بابهاعلىكان-وكأنهكفرناحوم(دخل)ثم-

شمالها.فيو)كفرناحوم(()الجليلجنوب

ومتعذبمشلول()عبديغلاميسيد،يا:لهوقال،رومانيجندقائدوجاء-

تدخلأنمستحقَاألستُسيد،ياالقائد:لهفقال.وأشفيهاَتيأنا:يسوعلهفقالجدَا.
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عجيبًامدخاومَدَحَهُالمانه،قوةمنالمسيحفتعجب.غلاميفيبرأكلمهقُلْفقط.بيتي

فبرأهذا(بمقدارإيماناإسرائيلفيولاأجدلملكمأقول)الحق)متى(كعادةمبالغةفيه

.الغلام

(.رب)ياوليس،فقطسيد()يايدعونهالناسأننلاحظأولًا5

فيقويًاإي!انَايجدلمالمسيحأنيعني(؟إسرائيلفي)ولاقولهمعنىماولكن5

العلمهذايكونهل:الوثنىهذاعندمثلمااليهود،منأحدفيولااليهودغيرمنأحد

منه.وتعجبالرجلهذابإيمانفوجئإذ،إلهليسلأنه؟للمسيحالإلهيبالوحي

المسيح،صلبفيشاركالذيهوالقائدهذاأندليلبدونالمسيحيينبعضوقال

كافرةامرأةإيهـانمنيتعجبسوفالمسيحأننجدسوفوبالمثل.عجيبتضاربفهذا

يانصارى؟!إلههذافهلبأدبها.فأخرجتهوتجاهلهاشتمهاأنبعد28(:15)متىفي

الرواية:نكمل

وإسحاقإبراهيممعويتكئونوالمغاربالمشارقمنسيأتونكثيرينإن)وأقول-

قالثم(الظلمةفيخارجَافيُطرحونالملكوتبنواوأما،السمواتملكوتفيويعقوب

الاَتي:ونفهم(غلامهفبرأاَمنتكمالكاليكنللقائد:

العبد.شفاءسببهوالمسيحبدعاءالمرضىيشفياللّهبأنالقائدإيمان5

همالفردوسفيالأنبياءمعويجلسونوالمغاربالمشارقمنسيأتونالذين5

الوثني.الرومانيالقائدهذامثلورسولهبالقلإيمانهم،اليهوديةغيرالشعوب

تكلمالتياللحظةتلكفيالجحيمفيوليسواالفردوسفيموجودونالأنبياء5

بحسبلتخليصهمالجحيمإلىونزولهالمسيحبصلبلفدائهمحاجةولا،المسيحفيها

.(4:9و)أفسس2(0-391:الأولىإبطرس(41:)روميهفيبولسعقيدة
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)تسالونيكيفيبولسزعمكماالهواءفيوليس،الجنةفييعني)يتكئون(قوله5

.(1-4:317الأولى

بأنالإي!انرفضواالذيناليهودهمجهنمفييُطرحونالذينالملكوتبنوا5

الملكوتأننفهمومنها.النصارىأي،مثلهمكانمنوكل،اللّهرسول!هوالمسيحسعوع

جهنم.مقابلهلأن؟الجنةهوهناالمقصود

توجدولكن،غيرهيذحرهاولم/القصةنفس7(لوقا)إنجيلذحروقد-

!العادهَ:اختلافات

الوقا(.يذكرهولم،الأبرصشفاءسبقها()متىفي-أ

!الموتعلىمُشرف:قالالوقا(وفي،ومعذبمشلولالعبدإن:قال()متىفي2-

اليهود.شيوخإليهأرسلالوقا(وفي،يسوعإلىالقائدجاء)متى(في3-

،يسوعذهبالوقا(وفي.الغلاموبرأ،معهيسوعذهابعلىالقائديوافقلم!()متىفي-4

.الغلامفيبرأكلمةليقولالقائد؟إليهأرسلالطريقوفي

تلكفيالغلامفبرألك،ليكنآمشماوكماذهب)1للقائد:يسوعقال)متى(في5-

فوجدواالبيتإلىالمرسلونورجعالكلامهذايسوعيقللمالوقا(وفي(.الساعة

.وعيانشهودمنويالهموحيّ،منفيالهصخقدالعبد

يدهافلمس،ومحمومةمطروحةحماتهورأى(،1)بطرسبيتإلى()يسوع)وجاء-

منهمفأخرجكثيرينمجانينإليهقدمواالمساءوفي،وخدمتهمفقامت،الحمىفزكتها

إ.شفاهمالمرضىوجميع،بكلمةالأرواح

وشفاء،بلمسهسمعانحماةوشفاءالقائد،إيمانبحسبالغلامشفاءأنأفهمأنا-

:11يوحناإنجيل)انظر:اللّهعندمنالدعوةمُستجابنبثالنايقدم،بكلمةالمجانين

الحادثة.هذهبعدبصرساسميسوعأعطاهثمسمعاناسمهكان(316:)مرقصفي(1)
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المجانينمنالأرواحلتخرجيسوعقالهاالتيالكلمةهيماالراوييخبرنالملذلك(،14

ولكن:،دتهالدعاءهيكانتالكلمةتلكبينما،المسيحتأليهيريدلأنه،الكثيرين

المساء()وفيهنالناليقولفقطالصباحفترةفيالماضيةالأحداثكلكانتهل5

(؟المغرب)أي

كيا(الشيطانيأوالجني)اللبسالروحانيالجنونمنوباءيوجدكانهل5

ذلك؟بعدكثيرةأحداثمنسنكتشف

فقط؟الشريرةالأرواحسببهالجنونهل5

النبيبأشعياءقيلمايتمالكيوكتبالموقفهذامننبوءةالمؤلفواستنتج-

أسقامهم؟وأخذأمراضهميسوعحملهلأمراضنا(وحملأسقامناأخذهوالقائل

كلا.!؟ذاكيعنيهذاهل.بالصلببالفداء،:أنهيزعمون؟كيف

يبدأإذ،والتحريفالتأليفلنعرف4(53:)أشعياءفيكالعادةالأصلونقرأ

،والمسيحيون،متىنجيلإويراتركهاالتيالكلماتتلك(عبدي)هوذانبيهعنللهابقول

الصلب،عندكذلككانوالمسيح(ومخذول)محُتقَرأشعياءفيعنهوقال،يليهامماوأخذوا

اللّهعبدعنأشعياءوقال،بكلمةالمرضىفيهيشفيالذيالعظيمالموقفهذافيوليس

)إنجيلمؤلفوحزَفه،معقولكلاموهوتحملها(وأوجاعناحملهاأحزانناالكنهذا

.المغرضالتحريففانفضح،قرأتموهالذيالكلامإلىمتى(

ويهزمالبهود()غيرالأممالثهبهيهديالذيالثهعبدعنفكانتإشعياءبشارةأما

الايموتالنهايةوفيالغنيمةومنتعبهمنويأكل،نسلهيرىحتىويعيمش،ملوك

()البشاراتكتابيفيالشرحوتجد.العظمىالشفاعةلهوتكونأغنياء،معويدفنيمتل(،

وخاصةالمسيحعنشيءفيهايوجدولاصَ!ألتَهُفًيِوَسَلىمحمدسيدناعلىينطبقفيهاماوكل

الأناجيل.مسح
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الائاجيل:بين(سمعانحماة)شفاءالحادثةتلكونقارن-

إلىبهمدخلالأربعةتلاميذهيسوعدعاأنبعد92(:امرقسإإنجيلفيا-

كلهـتجاهل.سمعانبيتإلىجاءواثم،رجلمنشيطانَاوأخرجيعلمهموكانالمجمع

بيدها(ماسكاوأقامهافتقدمعنها)أخبروهمرقسوفي(.)متىفيرويناهاالتيلأحداثا

،بطرسبيتبابعلىكلهاالمدينةاجتمعتمرقسو!ايدها،فلمسراَهامتى!ابينما

.يتكلمونيدعهمولم،كثيرةشياطينوأخرج

بدونولكنسمعانبيتإلىالمجمعمنجاءمرقسمثل38(:4الوقافي2-

ذكرالوقا(فيوكذلك،المجمعفيبطرسعلىتعرفأنهفيتضح.لتلاميذهدعوتهقصة

(.و)مرقس)متى(يذكرهاولم،وهربفقاومهميقتلوهأنكادواالناصرهأهلأن

نحتلفةفالروايةفتركتهاإ،الحمىوانتهرفوقهافوقفأجلهامن)سألوهلوقاوفي-

.كالعادةالثلاثةبين

الوقا(.عندالشمسكروبقبلحدثتالقصةوأيضَا

آخر.بمسيحمشغوللأنهكلها؟الرواياتهذهيذكرلميوحناهـانجيل-

:الراويقال،متىأنجيلإلىنعود

الحياةكتابطبعةوفيالعبر(إلىبالذهابأمرحولهكثيرةجموعَايسوعرأى)ولما-

المساء،في،بطرسبيتفيكانوالقدجذَا.غريبأمروهذا(المقابلةالضفةإلى)يعبروا

؟الأخرىالضفةإلىالبحيرةبهيعبروا01أنأمرهمالذينهمومن؟الجموعكانتفأين

هكذا؟الجموعيتركوكيف

هذا!معلملِا)وقالويحفظونهيكتبونهالذينالكتابعلماءمن(كاتب)فتقدم-

واضح،سبببدونالإنجيلمسيحفرفضه(تمضيأينما)أتبعك)رب(،قولهممعنى

غريب.وهذا،التسميةهذهعنأحديسألهفلم(الإنسان)ابننفسهعناطهـقا
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البرأين.فرفضأبيهجنازةبحضورلهيسمحأنتلاميذهمنتلميذواستأذن-

معه؟المسيحيذهبأنبالأولممايكنألم؟الدعوةيعطلالجنازةتشيمِعهل؟بالوالدين

موتى!بأنهمالموتىيدفنونمنووصف

ولا،الجنازاتفييسيرواولا،الإنجيلمسيحيتبعواأنبالمسيحيينأهيبلذلك

موتاهم.يدفنوا

(القاربركب)ثمالحياةكتابطبعةوفي(تلاميذهتبعهالسفينةدخل)ولما-

عظيماضطراب)وإذا(.)قارببل)سفينة(تتحمللا()بحيرهفيلأنهمأصح،وهذا

حَزَفَالذيمنيسألوننا:ثم(البحيرة)فيالحياةكتابطبعةوفيالبحر(فيحدثقد

فأيقظوهنائمَا،هووكان،السفينةالأمواجغطت)حتى!الدليلهووما،ومتى،الإنجيل

وانتهرقامثم،الإيمانياقليليخائفينبالكممالهمفقال.نهلكفإننانجناسيد،ياقائلين

الرياحفإنهذاإنسانأيقائلينالناسفتعجب.عظيمهدوءفصاروالبحرالرياح

(.تطيعهجميعَاوالبحر

نأكتبهممنيعلمونفاليهود.المعجزةمنبالرغم()إنسانمناكثرفيهيروافلم-

السماءمنوالمطرالنار)إيليا(أنزلكما.النّهبأمرالطبيعةفييتحكمواأنيمكنهمالأنبياء

.(54-18:14الأول)الملوك(،01:االثاني)الملوك

أنهمأومعبود،)رب(انهنفسهعنقالأنهزعمفمنسيد()ياينادونهولذلك-

.كاذبفهوبذلكاَمنوا

فييناملااللهإن)إيليا(:لهمقالوقد،حولهب!ايشعرولاينامإنسانيسوعلأن-

البعل(:)يعنيإلهلأنه؟عالبصوتادعواوقالإيليابهم)سخر27(:18أول)ملوك

(.نائملعلهأوسفر،فيأو،خلوةفيأو،مستغرقلعله
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الرياحوسطفييدريولاتلاميذهوسطالمَاربفييسوعينامكيف:والسؤال-

نلاحظسوفكمامتى()إنجيلراويمبالغاتإنها(؟السفينة)غطتالتيوالأمواج

لتأليهالمبالغاتلزيادةسفينةوالقارببحرَا،البحيرةجعلوالمحرف.رواياتهكلفي

منلابد(متى)إنجيلروايةتتحققفلكيالحسِاة(.)كتابطبعةناشرففضحهم،المسيح

!القاربسطحعلمعزولةنومغرفةوجود

تغطي)أمواجبهاتضرالصغيرةالبحيرةأنيقولالراويأنهوأيضَاوالعجيب-

مقبولة.غيرمبالغةفهذه(،)الرياحبسبب(السفينة

أنهايؤكدوهذاإيمانقلةبأنهويصفهخوفهمعليلومهمالإنجيلمسيحتجدثم-

بسيطة.وأمواجرياحكانت

الملكمنبهمريمهربعننتساءليجعلناإي!انقلةبأنهللخوفوصفهولكن-

صغير.طفلوهوالقتلمنعليهخوفًاهيروسابنمنثمهيروس،

نأمنبدلَاإنسانوهوبهاستنجدوالأنهم،الإيمانبقلةيصفهمولعله-

لله.ااعويد

البحرينتهروهويسوعقالماذايخبرنا:لاكالعادةالوحيأوالراويلكن-

.عيانشاهدولاوحييوجدلا؟والرياح

فشلت.وقد.بالمبالغاتالمسيحلتأليهمحاولةهيإن!ا-

نسل)الجرجسيين(منطقةكورة()إلمماالمقابلالشاطئالعبر(إلىجاء)ولما-

أحديكنلمحتىجدَاهائجانالقبورمنخارجانمجنونان)استقبلهأتباعهأوجرجس

ولك)مالنافيهماالموجودانالجنشياطينصرخيعنيفصرخا(،الطريقفييمرأنيقدر

فيبالدخوللهميسمحأنمنهطلبواثملتعذبنا(الوقتقبلأجئتاللّه،ابنيايسوع
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الجرفعلىمنالقطيع)واندفعفدخلوه،لهمفسمح،منهمقريبَاموجودخنازيرقطيع

(.بلدهممنينصرفأنمنهوطلبواالمدينةأهلفجاءواتخنقالبحرإلى

وقفاف،ولنا-

الأخرىللأناجيلبالمخالفةاثنإناثنينشيءكليجعلمتى()إنجيلمؤلفأولَا-

المقارنة.فينرىسوفكما

وقدالكفر،لينشروااللّه()ابنيسوعيدعونالذينهمفقطالشياطينثانيَا-

أفلحوا.

قولمعنىوماذلك؟!يعرفونوهم،الشياطينمعذبهويسوعهلثالثا+

.ندريلا!(؟الوقت)قبلالثياطين

إلىرسالةوهذه)الجن(بالشياطينملبوسينالأناجيلفيالمجانينكلرابعَا-

فيسنقرأكما،والصرعالجنونلهميسببونوأنهمللبشرالجانبلبسوالمكذبينالعلمانمِين

.أخرىروايات

يفضلونهناوالكفارلنجاستها،الخنازيربقتلللشياطينيسمحالمسيحخامسَا-

يستمرفكيفلنجاستهاالخنازيربتحريممتمسكوناليومإلىواليهودالب!ثر،علىالخنازير

.(-11:1618)روميةفيبولسقالكمااليهودمنفرعهمبينماالخنزيريأكلونالمسيحيون

وهذا،بالمسيحالقومنفسترحيب34(:41متى)إنجيلفينقرأسوفسادسَا-

.مفهومغيرتناقض

)كورةالمنطقةهذهأننجدبالأناجيلالمرفقةالخريطةإلىنظرناإذاسابخا-

الجبلمن(الطائرة)الخنازيرحادثةتمتفكيف.طبريةبحيرةعنبعيدهالجرجسيين(

؟الجيرةإلى
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فأين()الجرفقاللذلكتمامًاالبحرِةحافةعلىالجبلأننفهمالروايةمنثامنَا-

الجبل؟!ؤقخنازيررعييوجدوهل؟بيسوعالسفينةرست

التلاميذ،منفعلردأيناقرألايسوعمعجزاتكلفيأنناالعجيبمنتاسعَا-

اللّه،ويسبحون،بالمعجزاتيتأترونكانواالتلاميذأنيرويبرنابا()إنجيلولكن

للّه.ودصلون

هوهل،واضحسبببدونبينهميسوعيمكثأنرفضواالمدينةأهلعانتمزا-

كانواوالشياطين،ألفينكانالخنازيرعددلأن؟الماديةالخسارةعلىالحزنأم؟الخوف

.(4:13مرقس)إنجيلكقولجيش

:()1والموجالريحاسكاتمعجزةقصةفيالأئاجيلبينالمقارتةإلىونأتي

:سمعانحماةشفاءمنكثيرةأحداثبعد35(:4مرقس)إنجيل-

النجتزلهمقالالمساءفيأنتهىولما،الجموعيعلمالسفينةفيجالسَايسوعكان-ا

أخرىسفنأيضامعهوكانت.السفينةفيكانكماوأخذوهالجمعفصرفواالعبر.إلى

تمتليء(صارتحتىالسفيةتضربالأمواجفكانتعظيمةريحنوءفحدث،صغيرة

تمامًا.)متى(عنمختلفةقصة

.الوسادةزاد-نائمَا(وسادةعلىالمؤخرفيهو)وكان2-

سيد()يامنبد،(معلم)يا-(نهلكأننايهمكأما،معلمياوقالوا)فأيقظوه3-

)نجنا(.منبدلَا(يهمكو)أما

)اسكت(بينالفرقماوابكم(اسكتللبحروقال،الريحوانتهر)فقام4-

و)ابكم(؟

بنوفيهوعبرالأردننهرشقثوعوكذلك،المعجزةقذهمنأعظمالأحمرللبحرموسىشقيعتبر)1(

.وعبرهالاْردنخهرشقوأليشع،إسرائيل

http://www.al-maktabeh.com



المسمحلشوعحياة
!ص49حور

(،الإيمانقليلي)ياوليسلكنم؟(إيمانلاكيف،خائفينبالكممالهم)وقال5-

.إنسانإلىولجأوا،اللّهيدعوالمأنهميلومهملعله

تمامَا.نسيهمثم،معهمصغرِةسفنوجودمرقسوزاد-

)فيطويلةوأيامكثيرةبأحداثسمعانحماةشفاءبعد22(:8:لوقا)إنجيل-

والوقا(فأقلعوا(البحيرةعبرإلممالنعبرلهمفقالوتلاممِذه،هوسفينةدخلالأيامأحد

،البحيرةفيريحنوءفنزل،نامسائرونهم)وفيما(،)بحيرةفيأنهمالحقيقةمنجزءَايذكر

في)وصارواالكفارعقيدةوهيبالنوات،يؤمن)مرقس(مثلوهو(يمتلئونوكانوا

عندفعلوامثلمايلوموهلم(فهلكإننا،معلميامعلمياقائليينوأيقظوهفتقدمواخطر

وصارفانتهياالماءوتموجالريحوانتهر)فقام)متى(مثلبهاستنجدواولا)مرقس(

)فخافوااتهامَا،وليسوعتاباستفهام(إيمانكمأينلهمقال)ثمالبحر،ينتهرلمهدوء(

معالتلاميذفعلردعنأقولهكنتماوهذا،الإيمانضعفعاقبةمنخافواوتعجبوا!

.المعجزات

.أخرىرواياتعندهلأن؟الحادثةهذهيذكرلميوحنا(و)إنجيل-

اكأناجيل،بيقزيرالطائرةالخثاقصشرنضمقاإلىونأتى

لأخرىاالثلاثةالأناجيلرواياتمعظمإهمالفيكعادتهيذكرهالميوحناإنجيل-

يوافقلاولعله)1(،العيانشاهدهوأنهنفسهعنقالأنهمعالمسيحمعجزاتعن

عليها.

وشفاء،الأبرصشفاءإلىالجبلعلىالموعظهمنيسوعجاء8(متى)إنجيل-

شاطئإلىفتركهمالجموعبهفأحاطت،سمعانحماةبيتإلىكفرناحومفيالمئةقائدعبد

ركبثم،أباهليدفنتلميذهيذهبأنورفض،فرفضهليتبعهكاتبجاءهحيثالبحيرة

حق(.شهادتهأنوتعلمهذا،وكتببهذا،يشهدالذيالتلميهذهو)هذا2(12:4يوحنا)إنجيل(1)
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)ياوصرخاالقبورمنخارجانمجنوناناستقبلهحيثالجرجسيينكورةإلىالمحصفينة

ليذهبوالهميأذنأنالشياطينمنهوطلبلتعذبنا(الوقتقبلأجئت،اللهابنسموع

منالقطيعواندفعبالجنونالخنازيرفأصابوالهم،فأذنقريبًايرعيخنافلرقطيعإلى

بلادهممنينصرفأنمنهموطلبواالمدينةأهلوجاءف!اتوا،البحرإلىالجبلحافةعل

ذهبولكنه،ألَىحيثمن()السفينةبالقاربوعادالمدينةخارجكانفهو.!!انصرف

لهفصنعله،تلميذَاليكون)متى(دعاثممشلولَا،رجلَاوشفا)الناصرة(مدينتهإلمما

.تلاميذهيصوملالماذايسألونةيوحناتلاميذجاءهثم،بيتهفيوليمة

الصومإلىالمعموديةمنيسوعخرج.موعظةتوجدلا(-هامرقس)إنجيل-

دخلثم،تلاميذهليكونواأربعةودعابالملكوتليبشرالجليلإلىالشياطينوتجربة

إقدوسيسوعأنالشيطانونادىنجس،روحبهإنساناشفاالمجمعوفيكفرناحوم

ومجانين،سُقماء،شفاالشمسغربتولما،سمعانحماةبيتإلىالمجمعمنجاءثم(،الله

المجاورةالقرىإلمماخرجثممنفردَا،ليصليقامالباكرالصباحوفي.كثيرةطينشياوأخرج

ثم،المشلولالرجلوشفاكفرناحومدخلأيامبعدثم،الأبرصشفاثم،دعوتهينشر

تلاميذهثم،تلاميذهصومعدمعنيوحناتلاميذسألهثم.تلميذهليكون)متى(دعا

الله(ابن)أنتتصرخشياطينوأخرجالبحر،إلىذهبواثممغسولةغيربأيدييأكلون

يقابلأنورفض)مخُتلّ(إنهقالواالذينأقربائهمن.وهربتلميذَا،)12(اختارثم

الرياحوسطالقاربفينومهقصةثمالبحر،عندالناسيعلمأخذثم،وإخوتهأمه

بهنسانإالقبورمنفاستقبله()الجرجسيينوليس(الجدريين)كورةدخلثم،مواجلأوا

ألابالتهأستحلفك،العليابنيسوعياولك)ماليوقال)مجنونان(وليسنجس،روح

)اسميالشيطانفقال،يسوعمعهوتحاور،إلهليسيسوعأنيعرففالشيطان(تعذبني

المدينةأهلفخرج(0552)وعددهمالخنازيرإلىوخرجواستأذن(كثيرونلأننالجيئون
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مددنالعشرفييبشرشفاهالذيالمجنونوذهب،يمضيأنيسوعمنيطلبونوالضياع

المجمع.رئيسابنةوشفا،يسوعرجعثم،البعيدة

(،و)مرقس)متى(روايتيعنتختلفجذاكثيرةأحداث8(-4لوقا)إنجيل-

مختلف:)يسوع(إنجيلفلكل

مدينتهإلىالروحبقوةعادأيضَاالصياموبعد،الروحبقوةيسوعرجعالتعميدبعد

كفرناحوم،إلىوهربفقاومهمقتلهفحاولواالمجمعفياليهودأهانحيث()الناصرة

الناصرىِ،يسوعياولكلنا)ما(المرضىأحد)فيشيطانفصرخ،المجمعدخلحيث

مجنونصيحةوتلك)متى(.عندالخنازيرصاحبشيطانصرخةوهيلتهلكنا(أتيت

الشياطينتصرخوبعدها،حماتهلشفاءسمعانبيتدخلثم(،اللهقدوس)أنتوقال

يجبروهأناليهودأرادئم(تفسيريفيكاذبونالأنهمفانتهرهم(اللهابنالمسيح)أنت

(،رسالةبتأديةومأموراللهرسول)فهوللتبشيرأرسلتإنني:فقال،معهمالبقاءعلى

،الأبرصشفاثم!.معجزةوشحمونهاكثيرَا،سمكَافاصطادوانصيحةتلاميذهنصحثم

الأبرصلمسأنهبسبباعتزالهولعل،اللهعبد)فهويصليالبراريفييسوعواعتزل

يوحناوتلاميذ)متى(،دعاثم،المشلولشفاءثم(،موسىشريعةبحسبفتنجس

ىذشفاءثم،مغسولةغيربأيدييأكلونوالتلاميذ،تلاميذهصومعدمعنيسألونه

موضعفيالموعظةألقىئمدئه،الليلطوليصليالجبلعلانفردثم،المشلولةاليد

منالأرملةابنوإقامةالقائد،عبدشفاءثم(،متى)إنجيل)جبل(منبدلَاسهلمنبسط

يسوعقدميتقبلزانيةامرأةثم،يسوعفييشكالسجنفيالمعمدانيوحناثم،الموت

البحيرةقصةثم،وإخوتهأمهمقابلةويرفضالناسيعلمثم)فريسي(،عالمبيتفي

المدينة(منرجل)استقبلهحيث)الجرجسيين(لمتىبالمخالفة)الجدرفي(كورةإلىومنها

ألاإليكأطلب،العليابنيسوعياوصرخ،شياطين)فيهالقبور،منولامجنونَيْنِوليس
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روايةأممامفنحن(الهاهـلةإلممابالذهابيأمرهمألاإليهوطلب..لمجوناسمي..تعذبني

جمهوركلإليهفطلب..الضياعوفيالمدينةفيوأخبرواذهبوا،)الرعاةقبليها،لمامحألفة

يكونأنطلبالشياطينمنهخرجتالذيالرجل..عنهميذهبأنالجدرين!رة

يردفالمسيح(اللّهبكصغكموحدثبيتكإلىإرجعقائلَا:صرفهيسوعولكن،معه

الرجل،)فمضىقلناكماقبليهالمامخالفةقصةوتلكهكذا،الناسويعلمادلّهإلىاو!ل

،يسوعكلاميغيرأيضًاالوقا(فيفالراوي(يسوعبهصنعبكمكلهاالمدينةفييناديوهو

...والنازفةالمجمعرئيسابنةشفاءقصةشم

يوجدولاالب!ثر،كتبلأخهانفسكتتعبولاالكبير،الفارقالقارئعزيزيانظر

الكنيسةوعلماء،مجهولينرجالكتبفهيمعاصرَا،كانأووحييأتيهمنهمواحد

الكنيسة.فيتعلمتهالذيهذاكلاميصدقيعرفون
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التاسعالإصحاح

وعجائبتمثيليض

)الكتابوهيمنهالكمأكتبالتيالطبعةوفي(مدينتهإلىيسوع)وجاء-

يوجد)الفانديك(0791سنة(القاهرة-المقدسالكتاب)دارعنالصادرة(المقدس

فيوكانوا.الترجماتمنسقطأومحذوفجزءوجوديعنيوهذا)مدينته(بعدفراغ

والراوقي،الطبعةتلكفيكثيرًاتكررتالفراغاتلأن)أسرار(أنهايعلمونناالكنيسة

جنوب)كفرناحوم(مدينةغربجنوب()الناصرةهيولكنها()مدينتهاسميذكرأ

)تابور(،جبلمنبالعَربالمتوسطوالبحرالبحيرةبينوسطمسافةفيالجليلمقاطعة

.(45:ا)يوحنا26(:أالوقا

بشللالمصابهو:والمفلوج(فراشهعلىمطروخاإليهيقدمونهمفلوج)وإذا-

واحد.بعكازيمشيأنيمكنهوهوواحد،جانبمنوقدمهذراعةيشملنصفي

!سريرهعلىيحملونهيسوعإلىبهأتواأنهموالعجيب

نأيبدو(خطاياكلكمغفورةيابنيثق:للمفلوجقالإي!انهميسوعرأى)فلما-

إي!انبينالعلاقةهيما،المسيحلتأليهالمبالغةوهنابني(،)يالهفقالالسنصغيرالمريض

منالمغفرةإن؟والخَطَتةالمرضبينيربطولماذا؟المشلولخطاياوبينيحملونهالذين

يسوعقالكماخَطَئةٍبدونيأتيوالمرض(،6:41)متىالموعظةفيقالكماوحدهالأب

والكفار،للذنوبكفارةويكودن،اللهمنابتلاءيكونفقد((-3)9:21)يوحناإنجيلفي

المسيح.تأليهيريدالكاتبولكن!أصحاءبل،مرضىكلهمنراهملا

،أبواهولاأخطأ،هذألا:يسوعأجاب.أعمىولدحتىأبواهأمهذا،أخطأ،منمعلمياتلامذه)فسأله(1)

(.فيهاللهلتطهرأعماللكن
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لأنه؟يجدفلاوهوكفرَا،ينطقأييجدِّف(هذاأنافسهمفيالكمَبةمنقوم)فقال

المسيح،تأليهيريدالراويولكن،المرضعلىصبرهبسببللمريضغفراللهأنيعني

وتكلمغفرالذيهوالمسيحأنيعنيأنهعلىالمسيحكلاميفهموناليهودالعلماءفجعل

كإله.

كما،الغيببعضعلىاللهيطلعهموالأنبياء+(..:فقال،أفكارهميسوع)فعلم-

كلها.بأيديهمالتيالنبواتكتبفيجاء

وأصثي(قميُقالأنأم،خطاياكلكمغفورةيُقالأنأيسر)أي!ا:لهميسوعفقال-

لك،غفراللهأن:أيخطاياكلكمغفور:للمريضالنبييقولأننظريفيوالأيسر

وهو،الأصعبهووهذاللمسيحتأليهالمغفرةأنوهو،العكسيقصدالراويولكن

المسيحأنفكتبالمسيحتأليهوتعجلالعلماء،ردلنايذكرلموالراوي.القساوسةتفسير

قالالخطايا،يغفرأنالأرضعلسلطانَاالإنسانلابنأنتعلموالكي)ولكن:لهمقال

كلمةبدونهكذا،(بيتهإلىومف!فقام،بيتكإلىواذهب،فراشكاحملقم:للمفلوج

محمولَايصثيأنيستطيعمريضايحضرواأنالتمثيليةهذهلماذاالاَنعلمتهلشكر؟

المسيح.تأليهعلىدليلإلىنبيلأيالعاديةالمعجزةحَؤَللقد؟فراشهفي

الاَتي:بدليلالصورةبهذهتكنلمالروايةولكن-

نأيعنيكهذا(سلطانَاالناسأعطىالذياللهومجدواتعجبواالجموعرأى)فلما

مريض،شفاءعلىالقدرةَلإنسانأعطىاللهلأنتعجبوا؟المعجزةرأىالذيالضعب

اللهأنأنبيائهمكتبمنفهموامابحسب،الشافيهوالثهلأن؟وعظموهدثهالمجدفأعطوا

نفسهعنيقللميسوعأنعلىأيضَادليلوهذا.اللهبإذنالشفاءعاىالقدرةلأنبيائهيمنح

http://www.al-maktabeh.com



001!صجو
المسيحلشوعحياة

4()1(.11:0يوحنا)إنجيلذكركما،فشفاهالمريضشفيأنالفهمنطلببلشيئَا،

معترفاالمعجزةقبللتهالمسيحصلاةبعداللّهبأمرالموتمنلمحازرإحبءمعجزةفيأيضَا

واليشع22(:17الأول)الملوكإيليافعلوكمامنه،يطلبماكلفيعليهاللّهبفضل

السنين.بمئاتيسوعقبلمن37(32-:4الئاني)الملوك

أحديسألهلمولماذا(؟للإنسان)ابنقولهمنالناسفهمماذا:أخرىمرةوأسأل-

(؟الإنسانابنهو)من

أتوا؟ومتى؟القصةتلكفي()الجموعأتتأينمنوأتعجب-

)2(:حالعادةالرواةصالحفيليستوالمقارنة

وهو،كفرناحومدخل،يوحنايدعلىيسوعتعميدمنأيامبعد(ا:2)مرقسفي5

و)الكلمة(،اللّهبرسالةيدعوهميعني(بالكلمةيخاطبهم)وكان،كثيروناجتمع،بيتفي

يحملهمفلوجَاممَدمينإليه)وجاءواغرابةأشدوالرواية،يتضحكما(إيسوعهيليست

نقبوهماوبعدكانحيثالسقفكشفواالجمعلأجلمنهيقتربواأنيقدروالموإذ،أربعة

كأنهالذيالسطحإلىصعدواأنهمأي(عليهمضجعًاالمفلوجكانالذيالسريردلوا

أحد!يتضررفلممعهوالجالسينيسوعرأسفوقفنقبوهبناءوجدواثم،فأزاحوهكطاء

اللّهإلاخطايايغفرأنيقدر)منأنفسهمفيالكتبةقولبزيادة)متى(مثلالقصةوبقية

(..خطاياكلكمغفورة؟)يابنيإي!انهمرأىلماللمشلولالمسيحقولعلىتعليقَا(وحده

حتىالكثيريعلمولم،الكتبةنفوسفيماعلمالذيالراويلسانعلىالمسيحلتأليهوهذا

)متى(مثلالقصةوانتهت.الشعببهايسوعكلمالتي)الكلمة(هيمايخبرنالمأنه

وتبعه،البحيرةإلىيسوعخرجثمقط(هذامثلرأيناماقائلينللهومجدوا،الجمع)بُهِتَ

حينكلفيأنكعلمتوأنا،ليسمعتلأنكأشكركالاْباْيهاياوقالفوقإلىعييهيسوع)ورفع()1

يما...(.تسمع

.أخرىبصورةالهيهكلفيأورشليمفيتمت،مماثلةمعجزةذكر(هيوحنا)إنجيل)2(
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فيحدثت)متى(وفي،طبريةبحيرةمنبالقربكفرناحومفيحدثتالقصةوهنا.الجسمع

الإطلاف.علىالسطحإلىيصعدوالمإمتى(فيكذلك،الناصرةأييسوعمدينة

الوقا(لأن،المدنإحدىفيكان،يسوعتعميدمنقليلةأيامبعد(5:81الوقاوفي5

مع)مرقس(قصةويروي.المدينةاسمفأهملبينهماواحتارو)متى()مرقس(منناقل

(يسوعقدامالوسطإلىالأجربينمنالفراشفيودلوه،السطحإلى)صعدواإختلافات

نقب.بدونأزاحوههمأو،فتحةوفيهمرصوصةحجارةعنعبارةالسطحأنفيتضح

نأوالثانية،سبقوهلمامخالفةهذه(خطاياكلكمغفورةالإنسان)أيهايسوعلهقالوهنا

و)متى()مرقس(وخالف،فقطالكتبةوليسوالفريسيونالكتبةهماعترضواالذين

اللهومجدواحيرةالجميعفأخذت.اللهيمجدوهوبيتهإلىإمضىالمريضأنالخاتمةفي

علملأنه(؟الثهإيمجدنفسهالمريضإنحتىعجبَا(اليومرأيناإناوقالواخوفَا،وامتلأوا

الأناجيلأنهووالعجيب،لهضيكلاوحدهاللههووالشافيالغافرأننفسهيسوعمن

نألنايقولواأنالرواةيريدهل.يسوعيشكروالمالمريضفيهمبماالجميعأنعلىاتفقوا

علمويعلمون،بالئهموحدونالجميعبل.مستحيل؟اللههوالمسيحأنيقصدونالجميع

له.شريكلاوحدهاللهبل،يشفيولايغفرلاوهو،اللهرسولُهويسوعَأناليقين

.(9)متىروايةونتابع-

.كالعادةمجهولالمكان(هناكمنمجتازيسوع)وفيما-

()1(وتبعهفقاماتبعني:لهفقال،متَّىاسمهالجبايةمكانعندجالسًاإنسانَا)رأى-

حينمتى()إنجيلالكتابهذادعوالذلك)متى(اسمذكرالكتابهذاكاتبولأن

هووالمعنى،الكنيسةفيتعلمناهكذا.م325سنةنقيهمجمعفيالمجهولةالكتبجمعوا

(.)متىعنيرويمجهولراوي(1)
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نأوبدون،المكانهذامنالمرورضرائبلجمعالحكومةموظف)متى(الرجلهذاأن

.ياناسخيال)1(.نقاشبدونفتبعه،يتبعهأنأمرهبهيسوعيتعرَّف

:5لوقا)إنجيلمننفهم؟هوالبيتوماالمتكيءمن(البيتفيءمتكيهو)بينما-

مالهمفهلإليها،الضرائبجامعيودعا،بيتهفيليسوعوليمةصنع()متىأن2(279-

جدًا.يكرهمالشعبوكان،ظالمةفئةلأنهمأبدَا؟؟منهيسوعليأكلحلال

جامعكم(وتلاميذهيسوعمعواتكأواجاءواقدكثيرونوخطاةعشارون)إذا-

كما()زناةأنهمالمقدسالكتابفي()خطاةكلمةومعنىالبلد؟تلكفييعملونضرائب

فساد،كلهاالمدينةتلكأنوالمعنى36(7:الوقا:منهاكثيرةوتفاسيرنصوصفيجاء

هاتانإلاالبيتيدخللموكيف،المسيحعصرفيالجميعيعرفهاعلامةللزناةأنأو

لاوهوالمسيحيحبونلاالذين(الشريعة)علماءالفريسيونومعهم؟الشريرتانالفئتان

معمعلمكميأكللماذا:لتلاميذهقالواالفريسيوننظر)فلماراوِ!منلكياأيضَا،يحبهم

نأأرادكلماولكن،كالعادةالعلماء،جاءمتىالمؤلفلنايذكرولم(والخطاةالعشارين

الدين.وعلماءالدينيالعلمعدوالإنجيليالمسيحوكأن،فجأةيظهرونجعلهميذمهم

وتعلموافاذهبوا،المرضىبلطبيبإلىالأصحاءيحتاجلا:قاليسوعسمع)فلما

وسوف(التوبةإلىخطاةبلأبرارَا،لأدعواآتألأني،ذبيحةلارحمةأريدإنيهوما

(.)اثنينشيءكليكونأنيحب()متىلأن7(:21)متىفييكررها

وألفداء،يأتِولم،التوبةإلىالخطاةليدعوأتىالأنبياء،باقيمثلنبيوالمسيح-

بشرية.وثنيةكفارهأو،مزعومصلب

العلماء.كلاميسوعسمعممنالراوييخبرناولم-

منسقطأو،محذوفجزءوجوديعنيوهذا0791طجةفي(وتبعه)فقامبعدالإنجيلفيفراغيوجد()1

الطبهعة.هذهفيالأصل
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)فاذهبوا:يقولوهوالأنبياء،كتبمناقتبسيسوعأنالراويلنايذكرولم-

عن(ذبيحةلارحمةأريد)إنيالكلاموكأن،كتبكمفيالمكتوبأيهو(ماوخلموا

هيالرحمةأناللهكلاممننسوهماإلمماالعلماءينبهوالمسيح،اللهكلامولكنه،نفسهالمسيح

الذبائح.منأكثراللهإرادة

(.القولمعنىوتعلموا)اذهبواالحياةكتابطبعةفيأوضحالنصوتجد-

وهما:كتابينمنالكلامهذاالمسيحاقتبسوقد-

(منكسرةروحاللهذبائح..بذبيحةتُسَرّلالأنكالثهداوديقول6(:15)مزمور-ا

بالطبع.التوحيدوأوله،دلّهالخضوعهياللّهعندالمحبوبةالعبادةأنأي

خاتمعنيتنبأوهو6!:04)مزمورفيدئهالمعنىنفسفيداودقالوكذلك-

اقرأوا:لهموأقولسُررت(.إلهييامشيئتكأفعلأن..تُسَزُ.لموتقدمة)بذبيحةالأنبمِاء

وافهموا.كتبكم

يقول.يسوعمعناهاوهوشع6(:6)هوشعالنبيكتابمنالمسيحواقتبس2-

اللهومعرفة،ذبيحةلارحمةأريدإإني:بابلفيالعبوديةمنحررهمأنبعدلليهوداللّه

انتظارَا؟يسوعوكذلك،الذبائحتقديمعنبالتوقفيأمرهمفلم(المحرقاتمنخير

نأوالمعنى(.والمحرقةالذبيحة)يبطلأنه27(:9)دانيالعنهتنبأالذيالرحمةلنبي

الإنجيل.راوييذكرهلمماوهذا(المحرفاتمنخيرالثه)ومعرفةعبادةأهمهوالتوحيد

تعني(اللّهو)معرفةالأنبياء،كلمثلاللهإلىبدعوتهملقومهرحمةٌالمسيحَأنأيضَاوالمعنى

.التوحيد()

يذحرها.لميوحنا(و)إنجيل،مهمةحالعادةوالمقارنة-

ويوجدحلفا(بنالاويهوالضرائبجامعأنذكر(2:41مرقسو)إنجيل-

الرجل،اسمالاوي(هلندريولا،الاسمبهذاالهيكلفيمهنةولهم)قبيلهَ(سبط
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حولهوكان،بيتهإلممايسوعبدعوةالضرائبجامعوقام.السبطأم،الكهنوثيةالمهنةأم

يذكرولم،والفريسيونالكتبةهميسوعانتقدواوالذين.فتبعوهكثيرونوخطاةعشارون

هنا.الأنبياءكلاميسوع

وهيالعشور،يجمعرجلأي(لاوياسمه)عشَّارقال27!:5لوقاو)إنجيل-

واتكأ،بيتهفيكبيرةضيافةلهلاوي)وصنع:لوقاوقال()زكاةالكسبمنالمعبدنصيب

لماذاقائلينتلاميذهعلىوالانريسيونكتبتهمفتذمرواَخرينعشارينمنكثيرجمعمعهم

والقصة.الذبيحةولاالرحمةيسوعيذكرولموخطاة(عشارلنمعوتشربونتأكلون

.ترونكمامختلفة

والفريسيوننحننصوملماذا:قائلينيوحناتلاميذليهإأتي)حينئذ(متى)معونتابع-

نأمنهتعلمواالمعمدانيوحناتلاميذ.فضيحةهذه(يصومونفلاتلاميذكوأماكثيرَا،

لايسوعتلاميذأنعلمواولكنهماليهود،الشريعةعلماءيفعلبالمثلكثيرَاللّهيصوموا

)متىفيقالكماوالأنبجاء،موسىلعبداللهلشريعةتابعَاأتىيسوعأنمع،يصومون

صورتهم،يُمنً!وَّهَأنولريدالمسيحتلاميذيحبلاالبولسيوالمؤلف-3(ا:5:17،23

سنواتطوليصومواأنفيرفضأكبر،بخطأخطأهمعنيدافعجعلهإذللمسيحفأساء

؟الشيطانللقاءاستعدادَايسوعصامفلماذا.معهمبقائه

2(.17:1)متىفيالصومعدمعلذلكبعديلومهموسوف

العريسدامماينوحواأنالعُرسبنويستطيعهليسوعلهم)فقالالعجيبالرد-

؟.المُتوفئَجنازةمثلوبكاءَنواحَاالصوميعتبرالمسحأنالمعقولمنهل(معهم

القساوسةلناقالكماموسىشريعةعلىالصوميرفضالإنجيليالمسيحكانولو

بل؟بهمخاصصومتأسيسبدونتركهمفكيف،يليهوماالمكلاملهذاتفسيرهمبحسب
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الأناجيل،لمسيحإكرامَاحذفوهالأنهم؟القديمالعهدكتبفيالصومشرائعتجدلاإنك

.كاذبونوهم

نأأي(يصومونفحينئذعنهمالعريسيرفعحينأيامستأتي)ولكنوقال-

المسيحيصعدولم،مزعومفداءأوصلببدونالسماء)1(إلىالنّهيرفعهسوفالمسيح

صومتنفيلاأخرىبصيغةكانالحديثهذاأنوأظنالنصارىيقولكماهوبقوته

النوافلمنيعفيهمالمسحكأن،الفرائضوليسالنوافلصومعنيقولكأنتلاميذه

وليس،التهمةهذهمنوتلاميذهالمسيحلتبرئةتفسيريفهذا،الدعوةفيمعهلجهادهم

(.أعلم)واللّه.الإسلامفيبل،الكنيسةفيتعلمتهماهذا

يجعلأحداليسالصومعنيقوليجعلونهإذ،المسيحعليفترونكموانظر-

الثوبمنيأخذ)الفساد(الملءلأن،عتيقثوبعلىجديدة)قماش(قطعةمنرُقعة

)الوعاء(الزقاقتنشقلئلا،عتيقةزقاقفيجديدةخمرَايجعلونولاأردأ،الخرقفيصير

جميعها(فتُحفظجديذةزقاقفيجديدةخمرَايجعلونبل،تتلفوالزقاقتنصبفالخمر

كالزجاجاتموسىوصوم،الجديدةوالخمر،بالخرقلاإالمسيحيللصومتشبيهَايجدفلا

مسيحياالجديدفأين.الاثنينيتلفمعَاوالعتيقالقديموضعإنفقال.القديمةوالخرق

ولكن.الصومفيالمسيحبشريعةنطالبهمأنفلناصحيحَاالكلامهذاكانلو؟الإنجيل

العباداتفيكاملَااختلافَاطوائفهماختلفتولذلك،لموسىتابعلأنهلها؟وجودلا

.الصومومنهاكلها،

وتلاميذأي(والفريسيينيوحناتلاميذ)كان(2:81)مرقسمعسريعةومقارنة-

)متى(.عندالمتكلمينغيرمرقسعندالمتكلمينأنأيوقالوا()فجاؤوالفريسيين

)إنجيلوكتب(بيمينهاللهرفعهإهذا:يسوععنالتلاميذكبيربطرسيقول31!5؟الرسل)أعمال)1(

السماء(.الىواضعِدَ،عنهمانفردياركهمهو)ونيالمسيحرفععن(42:15لوقا
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كثيرًايوحناتلاميذيصومالماذاليسوعوالافريسيونالكتبةقال33(:5والوقا-

المسيحجعلالوقا(وفي.الاثنينفخالف!الفريسيينتلاميذوكذلكطلباتويقدمون

يريدالعتيقشربإذاأحداليسفقال،موسىشريعةإلىيشيرالذيالعتيقالخمريمدح

مستحيلأ.المثلهذاتفسيرفصار(أطيبالعتيقيقوللأنهالجديد؟الوقت

.(9:18)متىمعونتابع

ماذا؟رئيس(لهفسجدجاءقدرئيس!)إذا)متى(بيتفيأيبهذا!يتكلمهو)وفيما

.الحدثيفسرمعاصرولاوحييوجدلا

للإكراموالسجودفتحيها(عليهايدكضعتعالولكن،الاَنماتتابنتي)قائلَا-

!814:لوقاإإنجيلمنسنعرفكمااليهوديالمجمعرئيسهووالمتكلمقلنا)1(،كما

هووتَبِعَهُ،يسوع)فقامذكرناكماالموتىإحياءيمكنهمالأنبياءأنيعلموهو

()2(.وتلاميذه

منذبنزيفمصابةامرأةوجاءت،الجموعزحمته،الرئيسبيتإلىذهابهوأثناء-

النزيف.فوقف(الله)بإذنستشفىأخهامؤمنةَثوبههُدبولمست،سنةا2

الرسل)اْعمال!المرضىيشفيالذيتلميذهبطرسبخيالتذكرنيالقصةوهذه-

-91:11الرسل)أعمالالشياطينوتخرجتشفيالتيبولسوماَزرومناديل15(:5

يكونأنالتلميذيكافي...المعلممنأفضلَالتلميذُاليسالمسيحقوليخالفوهذا(،21

المسيحيدعلىالمعجزاتيصنعالذيهواللهأنيؤكدكانوإن(01:42)متى(كمعلمه

.القدسالروحمنبوحي22(:2الرسل)أعمالفيبطرسكقول

(.الأرضلشعبوسجدإبراهيم)فقام7(:23أتكرين(1)

الجملة.هذهبعدا079سنةطبعةالإنجيلفيفراغيوجد)2(
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ب!اإيمانها(شفاكقدإيمانكابنهيا)ثقيلهاوقالوأبصرها،يسوعفالتفت-

.الأمراضمنالشفاءمعجزاتمنلأنبيائهالثهيعطيه

؟.متيّيابالموتيحتفلونكانواهل(!المزمرينفوجدالرئيسبيتإلى)وجاء-

تمت(.لمإنهاتنحوا:)فقال

حبيبناالعازر(11:11يوحنا)إنجيلفيلعازرموتمعجزةفييسوعقالمئلما

بلالعمر،لنهايةالأخيىالموتهوليسالموتهذاأنيعني(لأوقظهأذهبلكنينامقد

فيتعلمناونحن2()1(11:4،1يوحنا)إنجيلالموتىإحياءعلوقدرتهالثهقوةلتظهر

.الكبرىالوفاةهووالموت،الضُغرىالوفاةُهوالنومأنالإسلام

.يزمرونكانوالأنهمنعم!الجنازةفي(عليه)فضحكوا-

التأليه،لمسيرةاستكمالَا،بطرسحماةمعفعلمثلما(فقامتبيدها)وأمسك-

الجميعأن22(:2الرسلوإأعمال23(:11يوحنا)إنجيلفيذكرناهمايوافقلاوهذا

ويصليذلك،المسيحيطلبحينماالمسيحيدعلىالمعجزةيصنعالذيهوالثهأنيعلمون

4()2(.9:0الرسل)أعمالفيبطرستلميذهفعلمثلما42(4-11:1)يوحنا

لا؟كفرناحومأمالناصرةيقصدهلكلها(الأرضتلكإلىالخبرذلك)فخرج-

ليخبرنا.وحيّولاعيانشاهديوجد

نجيلو)إ.الروايتينهاتينفيالاخرىالأئاجيلمعالإختلافاتنناقنت!والاَق-

تعليق.بدون.يذكرهمالميوحنا(

النْه(مجدلاْجلبل،للموتلشالمرضهذاقالي!وعسمع)فلما(1)

إ.إياهاللهيعطكاللهمنتطلبماكلأنأعلملكني.أخييمتلمههناكنتلوسيدياليسوعمئ)قالت

ففتحت.تومييدلبثوقالالجسد،إلىالتفتثم،وصلىركبتيهعلىوجثاالجميعبطرس)فاْخرج)2!

عييها(.
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بالنزيف:المريضةالمرأةقصة-أ

منوقالمنهخرجتالتيبالقوةشاعرَايسوع)التفت35(:5مرقس)إنجيل-

إليه.الغيبأقربيعلملاإنسانفهو(ثيابيلمس

دائك(منصحيحةوكونيبسلاماذهبي.شفاكِقدإيمانكابنة)ياللمرأةوقال

(.)متىروايةخالف

لمسنيقد:يسوعفقال...لمسنيالذيمنيسوع)فقال14(8:لوقا)إنجيل-

يعلملاإنسانهذا(؟)امرأةتعني)واحد(هل(منيخرجتقوةأنعلمتلأنيواحد؟

مرقس.وإنجيلمتىإنجيلخالفوقد،منهجدًاالقريبالغيب

الرواياتاختلفت!بسلاماذهبي.شفاكقدإيمانك،ابنهيا)ثقيللمرأةوقال-

؟العيانشاهدفأيهم،الثلاث

المريضة:الطفلةقصةفيالاختلا-فات2-

ثم،المشلولوشفا()الناصرةمدينتهإلىوجاءالسفينةمننزلمتى()إنجيلفي-

جاءيتكلمهووفيما،تلاميذهصومعدمفييوحناتلاميذوناقش،عندهوأكل()متّىدعا

فقامت.بيدهاوأمسكوحدهيسوعفذهب،الاَنماتتابنتيوقاللهوسجد)رئيس(

جمعإليهاجتمعالبحرعندالسفينةمننزلعندما21(5:مرقس)إنجيلفي-

إليهوطلبقدميهعندخَرَّرآهلما)يايرس(،اسمهالمجمعرؤساءمنواحدلىاذاكثير،

ثلاثةمعهيسوعوأخذ)تحتضر(،نسمةاَخرعلالصغيرةابنتيقائلَا:(مرات)عدةكثيرَا

قومي()طليثا،لها:وقالىبيدها،وأمسك،وحدهالصبيةحجرةدخلثم،تلاميذهمن

وبد،،لتأكليعطوهاأنوقال،بذلكأحديعلملاأنكثيرَافأوصاهمومشتفقامت

فيقا(الوعندو)طابيثا(،مرقسعند)طليثا(الصبيةواسميولودْ.وجدهمالزمرمن

الصحيح؟فأيهماالعبريةباللغة(الرسل)أعمال
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يسوعقدمىِعندوقعالمجمعرئيسولكن،مرقسروايةمثل8(لوقا)إنجيل-

،الموتحالةفيوكانتسنةا2نحولهاوحيدةبنتلهإنوقال،بيتهيدخلأنإليهوطلب

قائلَا:المجمعرئيسدارمنواحدو)جاء،البيتإلى،الجمعومعه،معهيسوعفانطلق

فهي،فقطآمِنْ.تخفلاقائلًاوأجابه،يسوعفسمع.المعلمتتعبلا،ابنتكماتتقد

معهودخل،يبكونالجميعوجدوهناك(إمرقسيةوروا()متىلروايةبالمخالفة(تشفى

وأمسكفيها،منوأخرجالصبيةغرفةوحدهدخلثمويوحنا،ويعقوبوبطرسأبويها

لتأكليعطوهاأنفأمر،وقامتإليهاروحهافرجعت،قوميصبيةياقائلَاونادىبيدها

لأحد.يقولاألاوالديهافأوصى

ويوصي،تقومالصبيةيرونثمالجنازةويرونغفيرجمعمع،غريبأمرهإن-

أبويها؟!ورآهحَدَثَشيءيوجدهلماذا؟عنلأحد.يقولاألاوالديها

المعجزتين.تلىالتيالأحداثفيأيضَاواختلفوا-

دعاثم!كلهاوالقرىالمدنطافثم،مجنونأخرسثم،أعميانشفاء)متى(في5

وأرسلهم.تلميذَا،عشرالاثنى

وأرسلهم،تلاميذهدعاثم،قليلينوشفا()الناصرةوطنهإلىجاء()مرقسفي5

يتوبوا.أنللناسدعوتهلنشر

..ورجعوا.وأرسلهمعشر،الإثنىتلاميذهدعاالوقا(في5

.(9متى)إنجيلروايةونتابع-

نفسقالوقد.يعرفأحدلاأين؟وإلىأين؟من(هناكمنمجتازيسوع)وفيما

وكأنهماداود(ابنياارحمنا:يصرخانأعميان)تبعه)متى(.دعوةقبلبالحرفا!لمات
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جنوئاأورشليمفييقيمونكانواداودسبطلأن؟غريبوهذاداود.نسلمنأنهيعرفان

.(51)يشوعفيالأرضتقسيمحسبشمالَاالجليلفِىوليس

،الطائرةالخنازيرحادثةفيفعلكما()اثنينشيءكليجعلأنيحب)متى(ومؤلف

.كالعادةالأخرىالأناجيلويخالف2(5)متىفيوسيكررها

اَخر.بيتأم،بيتههوهلندريلا(البيتإلىجاء)ولما-

يانعم:لاقاهذا،أفعلأنأقدرأنيتؤمنانِأيسوعلهمفقال!الأعميانليهإتقدم)-

قومه.فيسيدنبيكللأنسيد(؟)يالهلقولهمافقطنبيأنهيؤمنانسيد(

)فانفتحتقوتهأوبإرادتهوليسلكما(ليكنإيمانكمابحسب:وقالأعينهما)فلمس

كماالقلبفيمايعلملاوشحوعإيمانهما،يعلمالذيوحدههولأنه؟اللّهشفاهماأعينهما(

وغيرها.23(:61)متىفيسنذكره

تلكفيوأشاعاهخرجا،ولكنهماأحد.يعلملاانظرواقائلَا:يسوع)فانتهرهما-

علىتخفىالمعجزاتوهلينتهرهما؟لكيللأدبمخالفَاشيئَافعلاهلكلها(الأرض

الإنجيل؟مسيحأوامرواحدأيينفذلادائ!اولماذ؟بهالمحيطهالجموع

معجزة!02:92متىإنجيل)يرويالمعجزةهذهوفي،كالعادةمضطربةالمقارنة-

الثلاثةالأناجيلذكرتهاالتيوهيتمامَا،مختلفةوبصورةوزمانمكانفيولكن،مماثلة

الأناجيلأحداثتجاهلفيعادتهعلخروجَايوحنا()إنجيلراويوذكرهاالأخرى

!()متىسوىأحديذكرهافلم27(:9)متىفيالمعجزةهذهأما،الأولىالثلائة

والمؤلف!البيتمنبعديخرجالم،الأعميانالرجلانأي(خارجانهما)وفيما-

)خرجا...(.ذلكقبلقالأنهنسى
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الجن،منشيطانعليهأنهتعني)مجنون(كلمة(مجنونأخرسإنسان)إذا-

مثليظهرلم:قائلينالجموعفتعجب،الأخرستكلمالشيطانأخرجفلما،إليه)فقدموه

حدثمثلمابالجنونالناستصيبشياطينوباءيوجديكنلمبالفعل(إسرائيل!اهذا

فيالراويفكررهاآخر.إنجيليذكرهالمأيضَاالقصةوهذه.الأناجيلمسيحعصرفي

إلىالرجلعادهل،الراوييخبرنالمولكنالجمهور،فعلردوبنفس22(:12)متى

فعل.مهماإنسانَايسوعيرونفالجموعذلكومع؟الجنونمنصوابه

ولم(.الشياطينيخرجالشياطينبرئيسإفقالوا؟البيتفي(الفريسيون)وأما-

كالعادةالكلامنفس)مَئى(يكرروسوف؟أجابوب!اذا؟يسوععلمهلالراوييخبرنا

الأناجيل.باقيبخلافللئنَائِئاتِحُئهفي

ببشارةويب!ضرمجامهم،فييعلمكلها،والقرىالمدنيطوفيسوع)وكان-

قليل.بعضسيتضحكما)متَى(مبالغاتمنكلها(والقرىإالمدنوهذه(الملكوت

العبادةأماكنأي)مجامعهم(علىيركزلذلك،يخالفهولمموسىدينعلىاللّهيعبدوهو

قالماذاإنجيلأييذكرولمبعد،فيمايحدثسوفسازشيءتعنيوالبشارة،والصلاة

هوالمسيحوأن،بالصلبالفداءفيعقيدتهميخالفأمرأنهوأفهم!بالملكوتبشارتهفي

عنشيءأيبالملكوتالبشارةفيكانولوإ.يعبدونه)نبي(أنهعلمهمومعنبي،اَخِرُ

التوحيدنبي،الخاتمبالنبيالبشارةكانتولكنها،الأناجيلرواةلذكرهوالثالوثالفداء

المسيح.أمثالمنيتضحسوفكماوالإسلام

يحبوهو23(،4:)متىفيقالهمانفسضعف(وكلمرضكل)ويشفي

لاَمنتهكذاالأمركانولو.إنجيلأكبرهوكتابهفإنولذلك،الرواياتليطيلالتكرار

ثم،دعوتهلنشرقليلبعدتلاميذهيرسلأنيحتاجكانومااليهود،بلادكلبه
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يصلبهأنيستحيلوكان1(،5لوقا)إنجيلكقولليرسلهم.اَخرين)72()1(يختار

وعلىعلينا)دمهويقولون،ولكموبصقوسخريةاستهزاءبكلحاكمهمأواليهودكهنة

اللّهبملكوتبشارتهبعدالمريضشفاءكان،حالكلعلى25(.:27)متىفيأولادنا(

(.)الإسلامبالملكوتبشارتهصدقعلىلليهودوعلامةدليلهو

)متَّى(.عفدكثيزاتكررتجملةهذهبهم؟فُوجئوكأنه(الجموعرأى)ولما-

وأعمالهمبيوتهمتركواكلهم.يعرفأحدلا؟المرةهذهترىياأين،خطوةكلفيجموع

وهي:هزليةمسرحيةفيليشاركوا

تتصورلهمإهلراعيَلاكغنمومنطرحينمنزعجينكانواإذعليهم)تحنن-

ذهنهويشتتالقارئعطفليستجدى؟المؤلفيرسمهالذيالمنظرهذاالقارئعزيزي

الناسانطرحوالضعفاء،المرضىكلشفاءبعد.الراوييكتبهشيءأيويصدقيركزفلا

(؟)متَىيالماذا.لهمراعيَلاكغنممنزعجينالأرضعل

عليهم؟تحننأنبعدلهمحدثوماذا؟عليهميسوعتحننكيف-

المؤلف.هذايريدماذايفهمأحدلا

الحصادرَفيَمنفاطلبواقليلونالفعلةولكنكثيرالحصادإن:لتلاميذه)فقال-

تحقيق:أي،المهمةهذهعليقدرونلاتلاميذهأنعلملأنه(حصادهعلفعلةيرسلأن

لنشرأمتهوتأتي،الأنبياءخاتميرسلأناللهيدعوأنتلاميذهمنفأمر(الملكوت)بشارة

ولما.سبعين7(0!الرسلعدداْنالفانديك(المقدسإالكنابطبعةفي(ا:01لوقا)إنجيلفيمكتوب(11

الصحيح.هوأنهواتضح،وشعوناثنان)72(أنهمكتبعثرالسادسالقرنفيبرنابا()إنجيلظهر

فيلأناجيلانابا(إ-خالفوقد.برنابامثل)72(إلىالعددصححوا(الحياة)كتابطبعةماأصدروافلما

منتدايا.انظر.الصحيحموأنهواتضح،أخرىأشياء
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وجودعدممنويأسهماليهودانزعاجسببلأن؟المقدسةلأراضيافيوالسلامالتوحيد

مؤيذابينهمالمسيحوجودمنبالرغم،المحتلينالرومانبطشمنيحررهملهمراعي

المقدسةالأرضتتطهرأنوأمنيتهمهدفهمفإن،الأمراضشفاءمعجزاتبكلاللهمن

أنا.رأيهذا.اللّهلشرعوتطبيقالعبادةحريةيمنعونالذينالوثنيينمن
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العايث!رالإصحاح

يخرجوهاحتىنجسةأرواحعلىسلطانَاوأعطاهمعشرالاثنيتلاميذهدعا)ثم-

لرواياتمخالفوهذا،مدينتهفيمازالأنهوالمفروض(.ضعفوكلمرضكلويشفوا

لها.وسنأتي،لكرامتهإهانتهمبسبب()الناصرةفيبقائهعدمعنالأناجيل

بل،النجسةالأرواحكلعلىليسأي(نجسةأرواحعل)سلطانَاومعنى-

البلاد!كلفيإسرائيلبنيبينمنتشرالجنمنوباءيوجدأنهويعنيبعضها.

إله.المسيحأنعلىمرض(كل)ويشفواالقولبهذايستدلونوالمسيحيون-

:3الثانية)تسالونيكيفيالدجالالمسيحسلطانمنهانصوصبعدةعليهمنردونحن

)متىالمؤمنينتضلعظيمةمعجزاتعملعلىالكذبةوالأنبياءالمسحاءومقدرة9(،

يعملونوهم)يارب(يدعونهلمنالاَخرةفييضفعأنسيرفضالمسيحوأن24(،24:

،تأليهٍدليلليستالكتابهذافيفالمعجزات23(.2-71:)متىفي!باسمهالمعجزات

المسيح.أتباعأنهمعلىدليلولا

طفلمننشيصاإإخراجفيسيفشلونالتلاميذمعظمأننقرأسوفكذلك-

فيكون(17:41)متىفيويوبخهميسبهمأخذيسوعاْنحتىكبير،جمهورأمامصغير

.السلطانأعطاهممنهوالفاشل

الذينهؤلاءأحد(2614:متى)إنجيلبحسبالخائن)يهوذا(كانأيضَا-

لاالتفسير؟هووما؟حقيقةهذهفهل!استخدامهفيونجحوا،السلطانهذاأخذوأ

.يعرفأحد

ولإخرتالمرضىلعلاجالشرعيةالرُّقيةعَفَمهميَخَهِألشَلَامُالمسيحأنأرىلذلك-

أنا.رأص!هذا.الآنإلىالشيوخويستخدمهالإسلامفيمعروفوهذا.الجن
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الأخرىأناجيلالثلاثةتخالففهي)متَّى(ذكرهمالذينعشرالاثنيأسماءأما-

الآتي:فيواختلفوا(،13:االرسلو)أعمالى

(.الباوسوتداوس،القانويسمعان:ذكر()متى

(.الرسل)أعماليعقوبأخوويهوذاالغيور،سمعانذكر:الوقا(

38(.:91)يوحناالرامةمنالذيودوسف(54:ا)يوحنانثنائيلذكر:)يوحنا(

لمالبعثةوهذه،الأناجيلفيهاواختلفت،غريبحلامفيهابوصاياوأوصاهم-

الأناجيل.هذهتجاهلفيكعادتهيوحناإنجيليذكرها

شعبمن)جزءالسامرينإلىولااليهود()غيرالأممإلممايذهبواألاأوصاهم-

بعدها(و)يوحناوما-17:11الوقافيالسامريينإلىذهبنفسهالمسيحأنمع!(اليهود

2(.251:1،:11)متَّىفي()الأممغيراليهودإلمماالمسيحذهبوأيضَا4(،

وهذا.!الضالةاصائيلبيتخرافإلىاذهبوا()بالأفضلبالحري)بللهموقال-

2(.51:4)متىفيسنعَرأكماالمسيحرسالةومكانمحورهو

دعوةأساسوهو(السمواتملكوتاقترب)قدقائلينيب!فهـواأنوأمرهم-

التوحيد.أمةزمنباقترابذكرناكماالمسيح

قائلَا:يكملثم،المريضوشفاءالدعوةفييعنيأعطوا(مجانَا،أخذتم)مجانَاوقال-

تناقضوهذا(طعامهمستحقالفاعلالأنثوبَاولاطعامَا،ولا،فضةَمعكمتأخذوالا

اللهأنلمعناهافهمبدون()1(13؟91الاوفيمناقتبسهاوالراويبشركتبلأنهاكبير،

أتباعهم.مالأخذفيالحقلأنفسهمالكهنةأخذالكلماتهذهومنالأجير.أجرةيعني

(.أجرتهمستحقالفاعلالأنالقديمالعهدمنهوكماالنص7(:01الوقانقلوقد

تعطيهيومهفي..أجيرَا.تظلمالا(42:15و)تثية(عندكالاْجيىأجرةتبتالا(91:13الاويين(1)

مؤلفواقتبسها(أجرتهمستحقالفاعلإلى(5:18الأولى)تموثاؤسفيبول!حزفهاوقد(أجرته

)طعامه(الىوحرفها(01:01متى)إنجيل
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أمرهمحيث8(:6)مرقسبعكسعصَا،ولافضةولاذهبَاتقتنوالا:لهموقال-

هذاتفسيرفيكهنتهمكلاحتاروقدوالفضةالذهبيذكرولمفقط،عصًايحملواأن

الواضح.التناقض

فيلوط()قوموعمورةسدوملأرضسيكونأنهيقبلهملامنعنقالثم-

ولكنها،القيامةيوملأهوالالإشارةوفيه.المدينةلتلكممااحتمالَاأكثرحالةالدينيوم

تلاميذدعوةيرفضمنوبينلوطقومبينللمقارنةوجهيوجدفلا،مقبولةغيرمبالغة

والأراضيبالمدنيكونلاالعقابأنكماوالشرالكفرفيطممثيللالوطفقوم،المسيح

)متَى(!يا

،للدعوةالبعثةهذهعنالمسيحكلامبينفذكر،الراويعلىالأمراختلطثم-

يذكرحينالأمرعليهسيختلطوكذلك،المسيحبعدللتلاميذسيحدثممانحذيره

ماأشدمنوهذا(4:291)متَىفيالقيامةبعلاماتمختلطةأورشليمخرابعلامات

منياله.الأمرعليهاختلط)متَّى(بأناعترفواحتى،بالحيرةالمسيحيينالمفسرينأصاب

)وحي(.منويالهعيانشاهد

ماأغربمنوكان.مفسريهمكلباتفاقالإرساليةتلكفيلهميحدثلمكلهوهذا

الم:قال

والخيانة.الغدرغيرالحياتعنديوجدولا(!كالحياتحكماء)كونوا-

وولاةملوكأماموتساقونويجلدونكمسيسلمونكملأنهم؟الناسمن)احذروا-

أمم.أوملوكاليهودبلادفييوجدولا(!وللأمملهمشهادةلأجلي

بل،المتكلمينأنتمالستم:وقالأنفسهمعنبالدفاعيهتمواألاوأمرهم-

الثالث.الأقنومالقدص()الروحعليفسرونهوهم(إلهكم)روحيعني(أبيكمروح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسيحلشوعحياة
3117جو

جبريلاللّه()روحأنهوالصحيح.عقيدتهميخالففهذاالاَب!)روحهوكانفلو

وتابعيهم.وأصحابهمنبياءلأواالرسلعنالمدافع،عَلَنهَآدشَلَامُ

نأبالحقشهادتهمأجلمن()1(اسميأجلمنالجميعمنمبغضين)وتكونون-

:2غلاطية)رسالةفيعليهموتطاولوشتمهمبولسأبغضهمولهذا،اللهعبدهويوع

15(.5-:11الثانيةو)كورنئوس!13ا-وأ6

تخافوا)ولاقليلبعدسيقولهمايناقضهذافاهربوا(.طردوكم)ومتى:قالثم-

.الدعوةيناسبولاالجسد(يقتلونالذينمن

قولوهذا(الإنسانابنيأتيحتىإسرائمِلمدنتكملونالابالئهلهمأقسمثم-

فكيفنفسهيسوعأنه(الإنسان)ابنيفسرونالمسيحيينأنأولها.وجوهعدةمنعجيب

يظنكانأنهالمسيحيينالمفسرينباتفاق)متَّى(يعتقدهمايعنيهذا(؟يأتي)حتىيقول

)تسالونمِكيفيبولسعقيدةهوالأصلفيوهذا،تلاميذهحياةفيسيعودالمسيحأن

رسالةأبلغواأنهمالإنجيلذكرولقد.لإطلادتىاعلىيحدثلموهذا.(-4:6117الأولى

إلمماتلاميذهرسالةتبلغولمصمَلنَهُعَلَيهِوَسَفَوَمحمدالنبيمجيءهوفالمقصود.حياتهفيالمسيح

العربية.الجزيرةفيالذيناليهودمدن

النور،فيقولوهالظلمةفيلكمأقوله)الذيبالمسيحيليقلاغريبَاكلامَاقالثم-

بلالجسد،يقتلونالذينمنتخافواولا،السطوحعلىبهنادواالأذنفيتسمعونهوالذي

(.جهنمفيوالجسدالنفسيهلكالذيمنخافوا

الوحيأين؟تلاميذهآذانوفيالظلامفيقالهاالتيتعاليمههيما:أسألوأنا-

بالشجاعة؟يطالبهمثمآذانهموفيالظلامفيويعلمهمهويخافوكيف؟العيانوشاهد

أورشليم،حزابعلاماتعنالمسحكلامفي(17-12:12لوقا)إنجيلذكرهالكلامنفس(11
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هويجرؤلمبماالسطوحعلينادواأنيأمرهمثم،يطردهمممنبالهربيأمرهموكيف

إعلانه؟عل

)النفس(الروحعلىيقعالاَخرةفيالعذابأنكبرىفائدةالنصهذاوفي-

نعيمولا)النفس(،الروحمعالجسديتنعمأنالعدلمنيكونوبالتاليمعَا،والجسد

92(.27-:91)متىفيسيتضحكماالجسد،يشتهيهبماالجنةفيإلاللجسد

)متى(.لصالحليستالأناجيلفيالجملةهذهومقارنة-

آخرموقففيالكلامهذاقاليسوعأن3(ا-:ا2لوقا)إنجيلذكرفقد-

خفىولايُستعلنلنمكتوم)فليسقالثم،الرياءمنتلاميذهيحذروكاناَخر،وموضع

المخادعفيالأذنبهكَفَمتموماالنور،فييُسمعالظلمةفيقلتموهماكللذلك،يُعرفلن

ولا()متىعندالمسيحقالهممابريءالوقا(عندالمسيحفيكون(.السطوحعلىبهيُنادىَ

لمو)يوحنا(و)مرقس(.المسيحعن)متى(قالهوما،التناقضهذاتفسيرللكهنةيمكن

.يذكراه

(السمواتفيالذيأبيقدامبهأيضَاأناأعترفالناسقدامبييعترف)منقالثم-

)يوحنافي(إلهكمإلهي.وأبيكم)أبيقالوكما،قبلمنثرحناكما()إلهييعني(أبي)وقوله

عقيدتهموأن،القيامةيومفياللّهأمامقومهعلىكنبيئشهادتهإلىيشيروهذا(.5:217

علوللتأكيد.؟نفسهقداميشهدفهل،محضخطأفيهتجسدهأوالمسيحمعالإلهاتحادفي

اعترفمن)كل8(ة12لوقا)إنجيلفيالنصنفسإلىأحيلك،أقولهالذيالمعنىهذا

منقلأفهويسوععنكانتفإن(اللهملائكةقدامالإنسانابنبهيعترفالناسقدامبي

كلفيصَكئئَهُعَلَيهِوَسَقَوَمحمدسيدناشفاعةعنأنهاهوصحوالأ،الحقهووهذا،اللهملائكة

بالتفئئحيل.الشرحتجد(البشاراتمن135)كتابيانظر.القيامةيومفيالمؤمنين
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علىسلامًالألقيجئتإنيتظنواالاعجيبَاانقلابًافجأةالكلامانقلبثم-

والابنة،أبيهضدالإنسانلأفرقجئتفأنيسيفَا.بلسلامَا،لألقيجئتما،الأرض

()1(.بيتهأهلالإنسانعداءرأحماتها،ضدوالكنةأمها،ضد

هذامنالصليبيونأخذوقد.بالهربأمرهمقليلمنذلأنهمحُزَف،كلاموهذا

العقيدةفيخالفهممنكلوضداليومإلىالإسلامضدحروبهمكلفيلهمشعارَااكلام

التيالشرورهيهذهأنذكر6(7:)ميخالأن؟كذبفيهنمقٌوهذاالعصور،مرعلى

سبعين)بابل(فيعبيدَاوأخذهموالتشريدبالقتلاسرائيلبنيشعباللهعاقبسسبجها

المسيحييندعاهحتىللسلامالمسيحدعوةعنالقارئعزيزيمعيتقرأوسوفسنة،

له.صلاتهمفيلفرعونالقدماءالمصريونيقول!كانمثلما!السلام)ملك

ذكرناكما،كالعادةالكلاموحزَفوا،اللهسبيلفيالجهادعنيتكلمكانالمسيحولعل

هذامنوجزء)متى(فيللمسيحإساءةإلىإنقلبالوقا(!أالرياءعنكلامهأنقليلمنذ

يقعأنلابدالذياللّهفيوالبغض،اللهفيوالحب،والبراءالولاءإلىالدعوةيوافقالكلام

وهذا.بالتهالأسرةأفرادأحدإيمانبسببوالسيفالعداوةدرجةإلىالأسرةأفرادبين

الحديث.باقيمنسيتضح

كلاميشبهوهذا(يستحقنيفلامنيأكثرابنةأوأبنَاأو.أمَا..أواجمهلاأحب)من-

والناسووالدهولدهمنإليهأحبأ!ونحتىاحد!ميؤمن"لاصَلىلتَهُفًيِوَسَقَوَ:محمدسيدنا

."أجمعينوالناسوولدهومالهنفسهمنليهإأحب"..:أو"أجمعين

معالحقبعضمنخليطالكتبهذهلأن،رهبانيبتخريفالراويأتبعهثم-

هذه(يستحقنيفلاويتبعنيصليبهيأخذلا)من،الرهبانوتخريفاتبولستخريفات

حتى،العبادةدرجةإلىالصليبيقدسونجعلهمالذيبولسخرافاتمنخرافة

(.)متاْججةمضطرمةنارإلىالسيفانقلب(12:94لوقاإإنجا!في(1)
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قالالمسيحكانولو.المسيحإلههمعرشويعتبرونه،إليهإلايصلونولا،بهيحلفون

كتاجهم،فياللّهمنملعونانوالمصلوبالصليبلأن؟معناهعنالحاضرونلسألههذا

)متى(يكرروسوف22()1(.:12)تثنيةعليهايصلبالتيالأرضيُنَخسوالمصلوب

2(.61:4)متىكعادتهأخرىمرةالجملةهذه

حقًا.اللهرسولفهو(أرسلنيالذييقبليقبلنيومنيقبلنييقبلكم)منوقال-

يأخذ،نبيفأجر(بنبوته)مصدقَانبيباسم()يسوعنبيَايقبل)منبقولهيفسرهاولذلك

جاءمايوافقهوهذايأخذ(بارِفأجرُ)يسوع(بارِباسم(يسوع)تلميذبارَايقبلومن

الاعمال"إنماصَللَئَهُعَتهَوَسَفَوَ:محمدالنبيقولويوافق2(1-17:61يوحنا)إنجيلفي

إ.نوىماامرىءلكلوانمابالنيات

بدونقولًايدعونهاالتياكأناجيل()وحدةلحصافيليستحالعادةوالمقارنة-

دليل.

08تلاميذإرسالىعندالهسيححلاصرنضمقا

كعادته.الإطلاقعلالموضوعهذايذكرلميوحناإنجيل-

للاَخرين.بالمخالفة،ائنيناثنينأرسلهم7(:6مرقس)إنجيل-

للاَخرين.بالمخالفة)عصا(يحملواأنأمرهم5

فقط.الفضةذكرولوقالمتىبالمخالفةوالفضةالذهبيذكرلم5

للاَخرين.بالمخالفةالناسعلالسلاميذكرلم5

الاإلىذلكبعدوماوالولاةالملوكإلىتسليمهمولاكالحياتأنهميذكرلم5

البشارةولا..ءإلخ،نبيأجرولا،الصليبولا،السيفولا(،إسرائيلمدنتكملون

الله.بملكوت

(...أرضكتنج!فلااللهمنملعونالصليبعلىأيالمُعَفَق)لاْن(1)
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بزيتودهنواكثيرةشياطينوأخرجوايتوبوا،أن)يُكَرِّزُونَخرجواإنهمقال5

المسيح.دعوةفيولااليهوددينفيمعروفغيرالزيتوهذافشفوهم(كثيرلنمرضي

مرقس.غيريذكرهولم

الاَقِ:فيخالف6(-ا:9لوقاإإنجيل-

الشياطين.جميععلىسلطانَاأعطاهم5

موضع.كلفييبشرونخرجوا5

إلخ،...الصليبولا،السيفولا)متى(ذكرهاالتيالكثيرةالمتاعبيذكرلم5

(.وعمورة)سدوميذكرولم

إلىاثنيناثنينوأرسلهمرسولَا،سبعينإرسالقصةزاد(51:21لوقا)إنجيله

علىتسلمواالاوزاد.إلخ(.كثيرإالحصادوذكر.!إليهايذهبأنمزمعَاكانمدينةكل

عجيب.وهذا(الطريقفيأحد

(.)طعامهوليس(أجرتهمستحق)الفاعلوقال5

اقزبقدأنههذا)اعلموايقولوهاأنأمرهمالتيبشارتهمأنالوقا(ويوضح5

(.وعمورة)سدوموذكر.قلناكمابشارتهأساسهووهذا.وكررها(اللهملكوتمنكم

اللّه.عندمنلأنه؟القراَنبعكسكثيرَااختلافَافيهاتجدالبشركتبهكذا-

؟يسوعإلىالتلاميذعادوأينمتى(مَتَى)إنجيليذكرولم-
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عشرالحاديالإصحاح

يوحناقصض

بانصرافالاتصالوانقطع(مدنهمفيويكرزليُعفَمهناكمنيسوع)إنصرفثم-

علىوحييوجدفلا،مجهولةمدنإلىوذهابمجهولةتعاليمأمامنحنوها،عنهتد*ميذه

البلاد.كلفيبشرواأنهمأساسعلىحالًاالتلاميذيعودوسوف.الإطلاق

الوحي.غيابإلىننتبهلاحتىيوحناقصةلنايرويالراويوأخذ-

؟تلاميذهمناثنينإليهفأرسلالمسيحبأعمالسمعالسجنفيوهويوحناإنقال-

)أرسلالحياةكتابطبعةوفياَخر(تنتظرأم،الآتيهو)أنتيوحناعننيابةليسألوه

(.غيركننتظرأم،الاَتيهو)أنتيسألون(تلاميذهبعض

دعوةبدايةفيحدثتالقصةهذهأنوقال(718:لوقاإإنجيلخالفوقد-

السجن.يوحنايدخلأنقبليسوع

.يسوعبأخباريخبرهمنمنهمكانيوحناتلاميذأنالسطوربينمنونفهم-

لزيارتهيذهبلمأنهخالتهابنيسوعموقفمنتعجبيوحناأنأيضَاوأفهم-

.أمرهفييوحناْشكلذلك؟غريبتصرفوهذا،مسجونوهوحتى

مثلنزلوالروحانشقتالسماءشاهدقدكانلوالسؤالهذايوحنايسألفكيف

(!ابني)هذايقولالسماءوصوتحمامة

العُمْي،وتنظرانتسمعانب!ايوحناوأخبرااذهبالهما:وقاليسوع)فأجاب

،يقومونوالموتى،يسمعونوالصم،يطهرونوالبرص،يمشونوالعرج،يبصرون

يوحنااتهمَفقد.بهويكفريشك:أييعثرفن(يعئرلالمنوطوبى،يبشرونوالمساكين

ضمنَا.بذلك
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قامالمسيحأنيعنيوهذا،الشفهيةالمعجزاتمنسيلأمامالراوييضعناوهنا-

هذهكلوجودوتصادف،المعجزاتأنواعلكليوحناتلميذيأماماستعراضبعمل

ليستعرضالمقابروإلى،المستشفىإلىمعهماذهبأنهأمأمامها،والأمواتالأمراض

يوحنا؟يلومثم،الخارقةأعماله

إلىأخرجتمماذا)قائلَايوحناعنالجموعيكلم()يسوعفابتدألتلميذاناوذهب-

)أعظمالحياةكتابطبعةوفينبي(منوأفضل،لكمأقول،نعمأنبيَا...لتنظروا.البرية

.الرسولإلاالنبيمنوأعظمأفضليوجدفلا،الراويمبالغاتمنوهذانبي(.من

رسالة.لهليسلأنهرسولَا،يكنلمويوحنا

يهيءالذيملاكيوجهكأمامأرسلأناها:عنهكُتبالذيهوهذاإفإن-

كتابأيمنيعلملاوالربوبيةالألوهيةلهزعمواالذييسوعهوفهذا(أمامكطريقك

معناهكانوإننفسهعلليطبقهنرىسوفكماالكلامويحرفالأنبياء،أقواليقتبس

يسوعأمامالطريقليمهد،بالملاكالطهارةفييُشَبفَهُالذييوحناالنبيأرسلاللّهأن

أرسلأنذا)هااللّهيقول(ا3:)ملاخيالنبيكتابفيجاءالكلاموأصل.اللهرسول

الذيالعهدوملاكتطلبونهالذيالسيدهيكلهإلىبغتهويأتي،أماميالطريقيهيئملاكي

(ظهورهعنديثبتومن.مجيئتهيوميحتملومنالجنود.ربقاليأتيهوذابهتسرون

علىوطبقهاقتبسهالذيومن؟حزَفهالذيمن.ومبتورمختلفمتى()إنجيلفيفالكلام

؟معناهخلاف

!ألنَهُعَنهِوَسَفَوَ،محمدأمامالطريقءليهيالمسيحأرسلاللهأنميخاكلامومعنى-

والمسيح،بلادهعلىنقمهَسببالمسيحكانبينمالبلادهسرورسببصلثثَهُعَنهَوَسَفَوَمحمدفكان

ظهوريحتملوالمبينماالمسيحطاردواواليهودصَلَتنَهُعَلَيهِوَسَ!،محمدبل،قومهفيسيدَايكنأ
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معبالقدسالأقمىالمسجدإلممافجأةأتىوقد.أمامهيثبتواولمصَلَىلئَهُعَيئهَوَسَ!وَمحمدسيدنا

.البشاراتمن(513)كتابيفيالشرحوباقي.لجةِآلشَلَامُجبريل

الراويلسانعلىبل،المسيحلسانعل(مرقس)إنجيليذكرهلاالنصوهذا-

أمامأرسلأناهاالأنبياء.فيمكتوبهو)كما2(:امرقس)إنجيلالكتاببداية!أ

(.قدامكطريقكيهييءالذيملاكيوجهك

:يسوعيقول(،)متىمعونتابع

ولكن،المعمدانيوحنامنأعظمالنساءمنالمولودينبينيقُململكمقولأ)الحق-

المولوديسوعهو)الأصغر(القساوسةلناقال(منهأعظمالسمواتملكوتفيالأصغر

عصرفيالنساء(من)المولودينبينالمسيحيشملالمسيحكلامولكنأشهربستةبعده

نعتبرهأنالممكنمنولكنصحيحَا،ليسوهذا.المسيحمنأعظميوحنافيكونيوحنا،

أصغربل،المسيحهوليس)الأصغر(يكونالحالةتلكفيولكن،المسيحمنتواضعَا

منأعظميكونالذيوهوالدنيا.إلىقدومَاوآخرهمخاتمهمأيالأرضبعمرالأنبياء

مَنبينمِنيظهرالمفيهاجاءالحياةكتابطبعةلأنالبشر؟كلمنأيالنساءمواليدكل

وأن،فيهيسوعشمولعلىأقوىتأكيدالنصهذاوفييوحنا(منأعظمالنساءولدتهم

وسلامه.اللهصلواتجميعَاعليهممحمدبل،يسوعهوليسالأصغر

كريبَا:قولاقالثم-

يختطفونه(والغاصبونيُغْصَبُ،السمواتملكوتالاَنإلىيوحناأيام)ومن

والعنفاءللعنف،مُعَزَضٌالسموات)ملكوتالحياةكتابطبعةفيأوضحوالنص

الحقفيالقويةوأمتههوجهادهويمدحالخاتمالنبيعنهذايقولوهويختطفونه(!

فيهوالنصالعباد.ربدينإلىالعبادعبادةمنالبشروتخليصاللهعبادةإلىالدعوةوفي

حقيقته.عنمعناهلتغييرالمقارنةفينكتشفسوفكماتحريف
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يوحناإلى)التوراة(والناموسالأنبياءجميعالأن؟مبتورةآراهاجملةقالثم-

بعدهـا:قاللذلك.وآُمتهالأنباءخاشمجهادعنتنبأوايكونواأنإلاتنبأوا؟بماذاشبأوا(

هو)إيليا(أنيقولونوالمسيحيون(يأتيأنالمزمعإيلياهوفهذاتقبلواأنأردتم)وإن

كلا.؟كذبفهل2(1:أيوحنا)إنجيلفيإيلياهويكونأنأنكريوحناولكن.يوحنا

صَلىتنَهُعَينهِوَسَلًوَمحمدسيدناعن14)1()ملاخينبوءةإلىهنايشيروهو.هناالتحريفإنه

غيرتحريففهذا!)البشاراتكتابيفيوتجدها،نبيالساعةقياموبينبينهليسالذيالنبي

صَلتتَهُعَينهَوَسَفَوَ.محمدسيدناهو(يأتيأنالمزمعيلياإ)فيكونوتلاميذهبولسفعله،مقبول

الأسواقفيجالسينأولادَايشبه.الجيلهذاأُشَبِّه)وبمنغريببكلامويتبعه-

منتلطموا()2(فلملكمنُحناترقصوا.فلملكمزمرناويقولون،أصحابهمينادون

هوأموحيكم؟أو،نبيكمكلامأو)ربكم(،كلامهذاهل.المسيحمعتأدبوافضلكم

:بعدهالاتيالمسيحكلامفيبهالمشبهوبينالتشبيههذابينالعلاقةهيما؟العوامكلام

يأكلالإنسانابنجاء.شيطانبهفيقولونيشربولايأكللايوحناجاءالأنه-

والحكمة.والخطاةللعشارينمحبخمروشريبأكولإنسانذاهوفيقولونويشرب

الضرائبلجباةصديقوسِكثَرشَرِهرجل)هذا(الحياة)كتابوفيبنيها(.منتبررت

و)العشارين(.الأولعنمختلفوهذاأبناؤها(بررهاقدالحكمةْولكن.والخاطئين

أيهما.للمحتلينالضرائبيجمعون(الضرائبو)جباة،للكهنة)العشور(زكاةيجمعون

؟تصدق

ويحرقهمقشَايكونونالشرفاعليوكلالمستكبرينوكلكالتنور،المتقداليوميأقي)فهوذا4()ملاخي(1)

موسىشريعةاذكروا..الأشرار.وتدوسون...البرشمسثرقاسميالمتقونأيهاولكم...الاَتيالوم

الاَباءقلبفيرد.والمخوتالعظيماليومالربيوممجيءقبلالنبيإيياإليكمأرسلهأنا...عبدي

من013)كتاوفيالرحانظر(بلعنالأرضواضربآتيلئلا.آبائهمعلىالأبناءوقلبالأبناءعلى

(.الثارات

.تتحبوا(!فلملكم)وندبنا(الحياة)كتابمنالنص2()
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المسيحويتهمون،الخمريشربولاالطعامقليلزاهدَاكانيوحناأنأفهمهالذي-

يسكر.حتىبشراهةالخمرو!ثربيأكلرأوهاليهودأن

بعضهمينادونالأسواقفييجلسونالأولادأنكتبهمفينقرأولمنسمعولم

يوحناعنقيلوماالصبيةهؤلاءنداءبينالعلاقةهيمانفهمولا.التافهالكلامبهذا

المسيح.

:قال(المقدس)الكتابففيالحكمةعنالمسيحكلامليوضح(الحياة)كتابوجاء

فيبينماويوحنا،المسيحعلىحكمهمفيالحكمةيدعونالذيناليهودمدحهاالحكمةإن

المقصود؟فهـاالحكماء.مدحهاالحكمةأن(الحياة)كتاب

علموافقونكلهمالحاضرونوكأن،سؤالأوأحدمنتعليقَانجدلاوكالعادة-

.النصارىهكذا!يسمعونلاأوشيئَا،يفهمونلاأو،الكلامهذا

روايةعنكالعادةواختلف(.718:الوقاسوىالروايةهذهيذكرلم:المقارنة-

السجن.فييكنلميوحنا:الاَتيفي)متى()1(:

.يسوعمعجزاتعنأخبروهيوحناتلاميذ-

يوحنا(بمعموديةمعتمدينالله)بررواهذاسمعوالماوالعشارونالشعبجميع-

فرفضواوالناموسيونالفريسيون)وأمايوحنابمعموديةالمسيحيدعلىاعتمدواأي

يسوعأن4(يوحنا)إنجيليقولبينمامنه(:معتمدينغيرأنفسهمجهةمناللهمشورة

مناعتمدواالفريسمِننأن7(3:متى)إنجيلويقول)!(تلاميذهبلأحدَايعمدلم

شيئَا.عنهمنعلمفلمالناموسيونأمايوحنا)!(،

.كالعادةالأناجيلبيناختلفأيضَاالأحداثتريب(1)

.الدعوةلنشرتلاميذهأرسلأنهآخرهاكثيرةوأحداثطويلةبفترةالجبلعلالموعظةبعد()متىفي-

طويلة.بفزةالدعوةلن!ثرتلاميذهيرسلأنوقبلببطةبفزةالموعظةبعدالوقا(وفي-
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(الحياةكتاب)طبعةفياللهعطمواأو،اللّهمدحوايعنياللّه()بررواوقوله-

قبلتعمدواقدأنهميعنيوهذايوحنا(بمعموديةتعمدواقدكانواإذااللّهببر)اعزفوا

نقطةويزيليفسرونهكيفيعرفونالقساوسةيكنلمخطأَليصححالمعنىفتغيَّر،ذلك

أوضحنا.كماالأناجيلبينالخلافمن

غريب:بخبرالراويويفاجئنا-

ويل،تتبلملأنها؟قواتهأكثرأكثرفيهاصنعالتيالمدنيوبخيسوعابتدأ)حينئذٍ

المصنوعةالقواتوصيداصورفيصنعتلولأنهصيدا،بيتيالكويل،كورزينيالك

والرماد(.المسوحفيقدي!التابتافيكما،

ويوبخهمالبلادتلكإلىيذهبأنالمسيحعلىيجبفكان،الكلامهذاصَحَّإن

الأربعةمنإنجيلأييخبرناولم.أخرىبلدفيوهوالويلاتعليهميصبأنلا،علانية

معجزاتفيهماوصنعفيهمادعوتهونشرصيدا(وبي!)كورزينإلىذهبالمسيحأن

يتوبسوفوصيدا()صورأنيعلمالمسيحكانوإن،النصهذايخبرناكماعظيمة

للتوبةالقويالاستعدادهذاعندهمدامماإليهمايذهبلمفلماذا،معجزاتهرأواإذاأهلهما

معكوسة،تصرفاته،عجيبمسيحمنلهيا)1(؟العظيمالقدربهذاللّهوالتذللوالإي!ان

كاملة!بالحقائقيخبرنالاعجيبكتابمنلهويا

الدينيوماحتمالَاأكثرحالةلهماتكونوصيدا()صورإنلكمأقول)ولكن-

وهلللأفراد؟وليسللمدنيكونالقيامةيومفيالجزاءأنيعنيزالماهللكما(،مما

اليهودحالطمناحتمالَاأكثرالكفارحاليكونوكيف؟الأجيالكلأم،فقطجيلهبقصد

.كالعادةكلا.أحد؟بهتأثرهل؟للمستمعينالتهديدهذافائدةوما؟بالئهالمؤمنين

بحسبإيصرائيلبنيأرضحدودخارجالمديتانوهاتان،إسرائيلبنيإلىيذهبأنمأمورلأنه)1(

تفيري.
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قولوهذا()1(،الهاويةإلمماستهبطينالسماءإلىالمرتفعةكفرناحوميا)وأنت-

هذهفيتقريئاكلهادعوتهفترةيسوعقضىفقدالأناجيلرواياتبحسبلأنه،عجيب

وغرِهما.وأورشليمالناصرةأهلمعهفعلمثلماواحدًاشرَامعهتصنعولم،المدينة

أقوللكنياليومإلممالبقيتفيكِالمصنوعةالقواتسدومفيصُنعتلوالأنه-

،الكلاماضطربلكِ(مماالدينيوماحتما،أكثرحالةلهاستكونسدومأرضإنلكم

!)سدوماللّهدمرولقدلكِ()مماالمدينةبخطابانتهىثم(لكم)أقولالجمهورفخاطب

تكونفكيف23!:91)تكوينكتابهمقالكماوقَلبَهَاوالكبريتبالنارلوطقوموبلاد

مازالوهل؟إليهتسيءولمفيهاوعاشلدعوتهمركزَايسوعجعلهاالتيمنأفضل

؟.الدينيومإلىبالأرضالحساب

وهذاأحد،ينطقلم،حولهمنكلعلىالويلاتصببعد(الوقتذلك)في-

حتىجزءَاحذفواأنهممنلابد؟عنهأجابالذيالسؤالهوما(يسوع)أجاب-

سبق.بمالهعلاقةلاالآتيالكلامأنهووالدليل.قالوماذاالسائلهومننعلملا

يسوععبادةهيهذه25(:11)متى!والأرضالسماءربالأبأيها)أحمدك-

له.شريكلاوحده(والأرضالسماء)ربهو()الأباللهأن،ودينهإيمانههووهذا

الثه،عبدفهوويشكرهاللهيحمديسوعداموماهذا؟اعترافهبعديسوعيكون)رب(فأي

البشرية.وعلىعليهاللّهبفضلويعترف

تفيدوأعلنتأخفيت(للأطفالوأعلنتهاالحكماءعنهذهأخفيتالأنك-

هي،ماندريفلا()هذهأما،اللهعلمفيالسابقبالقدر،الثهبمشيئةوالهدايةالإضلال

كفرناحوم؟دمارعننبوءةهذههل(1)
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بالأطفالوالمقصود.الروايةمنحذفوجودعلىثانِدليلوهذا؟اللّهأخفاهاالتيتلك

الدين.فيوالجدالالفلسفهعنالبعيدوالتوحيد،الفطرةأهلهوالحكمةلأهلالمضاد

وأنا،المَأليهيعنيالقولهذاأنالقساوسةيقول(أبيمنإلىدُفِعَقدشيء)كل-

يفسرهـالهكم()1(إلهي.وأبيكم)أبيلقوله()إلهيتعني(إأبيلأنتمامَا،العكسعلىأراه

كلوأنَ،فقطبهلهاللهسمحماإلايفعللاأنهيقولهناوهو)إلهي(.بمعنى)أبي(قوله

2()2(.828،41:4:يوحنا)إنجيلفيقالكما،اللهبأمرأعماله

أرادومن،الابنإلاالأبيعرفأحدولا،الأبإلاالابنيعرفأحداليس-

المسيح،أيامفياليهوديعرفهلااَخرشخصعنيتكلمأنهيتضحله(يعلنأنالابنُ

بهويعنيابنَا(ونُعطيَولدَالناسيولدالأن)أشعياء(عنهتنبأالذي()الابنهووهذا

النبيهذا(.)البشاراتكتابيفيشرحهاوتجد،خاتمهمأيالأرضبعمرالأنبياءأصغر

ومن.الخالصوالتوحيدالخاتمبالدينيأتيالذيوهو،اللهإلاالمسيحأيامفييعرفهلا

بصفتهنفسهعنيتكلمالمسيحأنلناقالواالقساوسةولكن.الحقإلىسيهتديبهآمن

وبطرسالمعمدانيوحنامنكُلعَرَفَفقدالأناجيلبحسبلأنهخطأوهذا.اللهابن

نفسهعنينفييكونص!الا.لهتفسيرلاتناقضفهذا.اللهابنهوالمسيحأنوالشياطين

بالته.الناسوعزَف،الرسالةبلَّغأنه

عليكمنيرياحملوا.أريحكموأناالأحمالوالثقيليالمتعبينجميعياإفيَ)تعالوا-

وحِمليهَيننيريلأن،لنفوسكمراحةفتجدواالقلبومتواضعوديعلأنيمنيوتعلموا

خيف(.

.(02:71يوحنا)إنجيل(1)

للأببللي،يىتسمعونهالذي)الكلامأب(عفمنيكمابهذاأتكلمبلنفي،منشيئًاأفعاىالستُ)2(

(.أرسلنيالذي
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ولم،تواضعأيفيهيظهرولا.مترابطغيروالكلام.قبلهبمالهعلاقةلاالكلام

نفسهيمدحكيفأفهمولا.وداعهأوتواضعفيهللمسيحموقفأيالأناجيلتُظهر

سيظهركماالغضبوسرعةالصدربضيقالأناجيلوصفتهوقدالجماهير.أمامهكذا

17(.:17)متىذلكبعد

أثناءببطءتسيرحتىالبهائمرقبةعلىيضعونهاكبيرةخشبقطعةهوو)النير(

الأحمالِثاتيليسيريحفكيفقيادتها،لتسهلالبهيمةمنهاويربطونالعرباتوجرالحرث

فلعلهالحمير،أنياريصنعنجارًاكانيسوعأنالمفسرينبعضقال؟عليهمنيرهبوضع

وأتباعه.ربهمعنإنجيلهملتشبجهاتعجبًاولكن.إليهينقادواأنأتباعهمنيريدهنا

فقد:كالعادةخلافاتمعفقط13(:أ5لوقاإإنجيلذكرهالكلامهذا-

ولا.وأوصاهمتلميذًاعشرالاثنيغيررسولًاسبعيناختارأنبعدالكلامهذاقال

رجعحتىالويلاتمنانتهىأنوما.إنصرافهمبعدأمالوصايا،ضمنأقالهندري

علىسلطانًافأعطاهم!باسمكلناتخضحالشياطينحتىرب)ياقائلينبفرحالسبعون

برالأبيحمدأخذثم!.شيء!!يفرهملابحيث،والعقاربوالحياتالأعداءكل

الحياةلأرثأعمل)ماذاقائلَايجربه،التوراةعالمأي)ناموسيّ(جاءثم.والأرضالسماء

.الصلاةتلاميذهعلّمثم(الأبدية

طويلةفترةمنذالصلاةعلمهمحيثمتَّى!)إنجيلكانذلكمنالعكسوعلى

حياتهآخرفيأورشليمفيقابلهفقد()الناموسيّوأما،الجبلعلالأولىالموعظةفيسابقة

مسيحيرفضهاكانالتي،السامرةفييسوع(51الوقافيبينما36(35-22:)متى!ا

56(.52-9:الوقاانظر1(!!إ.5متى)إنجيل
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عنتهـنىالثاحصحاالإ

وأ،محذوفةأجزاءوجوديؤكدوهذا،المسمِحمعالتلاميذبوجودالراوييفاجئنا

منمضىوكمذهبوا؟فأين.مؤلفينعدةكتبهاصفحاتمنتجميعهتمالكتابهذاأن

شاهديوجدولايدريأحدلاعادوا؟وأينومتى؟والقرىالمدنإلىليذهبواالوقت

وحي.يوجدولاعيان

مستحيل.؟لتلاميذهإرسالهوقتيقصدهل(الوقتذلك)وفييكرروالراوي-

.مجهولأيضَاوالمكانمجهولالوقت

السنابليقطفونوابتدأواتلاميذهفجاءالزروعبينالسبتفييسوع)ذهب-

(.السبتفيفعلهيحللامايفعلونتلاميذكهوذا:لهقالوانظروالمافالفريسيون.ويأكلون

ينتزهوهوحتىلمتابعتهتفرغواالشريعةعلماءوهل،الزروعبينذهابهمسببندريلا

المسيحأنليزعم،للفريسيينمطبتأليفأرادالراويولكن؟الحقولفيتلاميذهمع

الفريسيونيقصدماذانعرفولاكبير.خطأفيالمسيحفأوقعينقضها،أوالتوراةينسخ

كلا.صاحبها؟إذنبدونوأكلهاالسنابلقطفيحللاهل؟السبتفيفعلهيحللابهـا

بدونالسبتيومفيالاكليحللاهل25(.23:)تثنيةكتابهمبنصحلالهذافإن

فيالسنابلقطفيحللاهلكلا.(؟51)متىآخرموضعفيسيذكركماالأيدىغسل

8(.:02و)خروج(5:12)تئيةفقطالعملمنراحةالسبتلأنكلا؟؟السبتيوم

فجعل،الكتببهذهجاهلمؤلفتأليفإنهكلاهذا؟كليجهلونالتوراةعلماءكانهل

كتابهممنقصةبتحريففقامالتلاميذفعلويبررهذا،كليجهلأيضَاالإنجيلَالمسيحُ

.سنرىكما

واكلاللهبيتدخلكيفمعهوالذينجاعحينداودفعلهمادرأتمأمالهم)فقال

(.فقطللكهنةبل،معهللذينولاأكلهلهيحهصللمالذيالمدمةخبز
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يعرفلاكأنهيبدوالإنجيلمسيحجعلتلقد!الإنجيلهذاكاتبياأجهلكما-

نإ:ويقول2(0،21الأول)صموئيلكتابفيجاءالقصةهذهأصل)داود(.تاريخ

رئيسبيتإلىوذهبأحد.معهيكنولموحدهوكالن،الملكأماممنهاربَاكانداود

الوجوهخبزمنبعضًاالكهنةرئيسفأعطاهطعامَاوطلب،اللّهبيتيدخلولمالكهنة

الكهنهَرئيسوقال،التقدمةخبزيذكرولمجديدَا،خبزَاليصنعمنهسيتخلصكانالذي

داودأنيعلمالكهنةورئيسالنساء.يجامعلمكانإذالداوديحلالخبزهذاأنلداود

يكذبداودجعلواالأصليةالروايةوفي(.الرب)مسيحأنهأيالمقدسبالدهنممسوح

المسيحيرويفكيف،الكتبهذهمنالأبرياءالأنبياءاتهامفيكعادتهمالكهنةرئيسعلى

مكذوبة؟قصةالإنجيل

يدنسونالهيكلفيالسبتفيالكهنةأنالتوراةفيقرأتمأمَايسوعلهم)وقال-

.!!أبرياء(!وهم،السبت

أنهاعلىلموسىينسبونهاالتيالكتبفيالإطلاقعلىأصلًالهاأجدلمالفريةوهذه

فيكانتالتيالتوراةأنأو،الكاتبجهلعلىيدلوهذاالأنبياء.كتبفيولا،التوراة

علىكلامبزيادةالأناجيلتحريفأوالاَن،بأيديناالتيالكتبهيليستالمسيحأيام

.عنديصحيحالتعليقاتهذهوكل،للتوراةللإساءةالمسيحلسان

وكأنهمالكثيرةالأخطاءهذهعلىيردونلااليهودعلماءاْنالعجا!والعجب-

كليسوعيأمرحين3(-أ23:)متىفيذلكعكسأجدولكنيالكاتبمنأجهل

أيامه.آخرفيوهوبها،ولعملوااليهودعلماءتعاليمكليحفظواأناليهود

هوالمقصودأنالمسيحيونيقول(الهيكلمنأعظمههناإنلكمأقول)ولكن-

ولكن.المبانيمنأهمالإنسانأن(الإسلام!تعلمنا)مثلماأقولوأنا.إلهلألْهالمسيح
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ماأنيعنيهذاهلالتلاميذ؟فعلهماأو،للهيكلالكهنةبتدنيسالكلامهذاعلاقةما

؟حرامالتلاميذفعله

فيقليلمنذقالهاأنسبق(ذبيحةلارحمةأريدإنيهو.ماعلمتم)فلو-

أطلبإني.القولمعنىفهمت)ولو(الحياة)كتابفيأفضلاللفظولعل(9:13)متى

(.ذبيحةلارحمة

ياهذاتقللمفلماذاأبرياء؟التلاميذأنيعنيهذاهلالأبرياء(علحكمتمالما-

أخطاء؟فيالوقوعمنبدلًاالإنجيلمسيح

المسيحأنهومعناهاإن:الكهنةقالأيضًا(السبتربهوالإنسانابن)فإن-

ولا،التصرفعلىالسلطانلهماَدمبنيأنوهووأوقعأبسطبمعنىأف!همهاوأنا.إله

علىيحسلطسوفعَ!ألنَهُعَلَجهِوَسَلَضَمحمدأنهوآخرومعنى)مخيَرين(.الأيامفيهمشحكم

:11)روميةأوضحناكمااليهودمنفرعوالنصارى.وشريعتهمكتابهموينسخاليهود

16-18).

شرحها.يطولاكأناجيلبينوالاختلافات-

أنكاهنلأييمكنلافضمِحةفيالإنجيلمسيحأوقع23(:2مرقس)إنجمِل-

هي:والاختلافات.العقليدخلمعقولَاحلَالهايجد

بكثير.تلاميذهإرسالقبلالمسيحرواهاالقصةهذه

رئيسابنكان)ابياثار(بينما)ابياثار(،هوالكهنةرئيسإن:قالربهمالمسيح5

وقالت.القصةهذهحدثتحينجدَاصغيرًاطفلَاوكان(أنجيطوببنإأخيمالكالكهنة

فقتلهم،وأطفالهمونسائهمالكهنةكلبقتلوأمرهجيشهقائدأرسلالملكأنالرواية

والغنموالحصرِوالثرانوالرضعانوأطفالهمونساءهمرجلَا)85عددهموكانجميعَا

ولافيإصموئيلبمالربإمسيحهو!)شاولالملكهذاوكانالسص!(بحدقتلهم-
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لأن؟حدثتقدالمذبحةهذهوكانت!(القدس)الروحداخلهفييحملأنهأي23(:26

حتىداودعندوظل)ابياثار(الطفللمنهاونجا!خبزاتخمسةلداودأعطىالكهنةرئسِى

2(.5-22:18الأول)صموئيلطويلةسنواتبعدللكهنةرئيسًاداودفعيّنهكبر

في()مرقسذكرهالذيالموضعنفسفيالروايةهذهوضع(ا:6لوقا)إنجيل-

بأسبوعين.التعميدبعد،العمليةيسوعحياةبداية

السبت.فيللهيكلالكهنةتدنيسيذكرولم!

إنما)السبتالسبتموضوعفي)متّى(منأوضح)مرقس(فيالمسيحوكلام5

(.السبتلأجلالإنسانلاالناسلأجلجُعل

.الموضوعهذالوقايذكرولم5

اليهود،عندالمقدساليومفيللعبادةذهب(مجمعهمإلىوجاءهناكانصرف)ثم

كعادته.

تتحركلايدهأنأيضَاتعنيولعلها()مشلولةيقولون(يابسةيدهإنسان)وإذا-

المفاصل.آلامبسبب

اليهودأنهذامننفهم(عليهليشتكوا،السبوتفيالإبراءيحلهلقائلين)فسألوه

البولسيون،النصارىفع!!كمايعبدوهلمولكنهمالشفاءعليسوعقدرةمنمتأكدين

وأنبيائه.رسلهأيديعلىاللّهعملمنهذاأنلعلمهم

أخطاءواصطياديسوعملاحقةإلاطمعمللاوكأنهماليهودعلماءيضحوالكاتب

لأنه،الحماقةبهذهليسواالعلماءلأنالقارئيخدعوهو،والمجامعالحقولفيولتلاميذهله

إذا،المريضأبرأإذاسيشتكونهولمن.السبوتفيالخيرفعكيمنعماالشريعةفبيوجدلا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عصأ3جوالمسيحلشوعحياة

خطأهنكتشفوسوف،مريضخيالهذا؟إليهمتقديمهايتمالدينيةالشكاوىكانت

حالًا.

فيالسبتفيهذاسقطفإنواحدخروفلهيكونمنكمإنسانأي:لهم)فقالى

الخيرفعليحلإذًا.الخروفمنأفضلهوكمفالإنسان.ويقيمهيمسكهأفماحفرة

خرجفلما.كالأخرىصحيحةفعادتفمدها.يدكمُدَّللإنساناقالثمالسبوت،في

يقدرداممابالمرضيتظاهرالرجلهذاكانهل(يهلكوهلكيعليهتشاورواالفريسيون

المقنع؟البسيطالتفسيربهذايقتنعوافلمأغبياءالعلماءوهلهكذا؟ببساطةيدهيمدأن

وكأنهمليهلكوهعليهتشاوروافكيف؟يشتكوهأنيريدونكانواأنهمالراوييقلأ!

شيء.لا؟عليهتشاورهمنتيجةكانتوماذا؟سفاحين

.الصورةبهذهمقنعةوغيرصحيحةغيرالقصةفهذهإذا

منهلدائ!ا؟ويهربيخافولماذا؟علمكيف(هناكمنوانصرفيسوع)فعلم-

؟.باللّهيثقولابالقَدَر؟يثقولانبيأنهأو؟إلههذاأنالمعقول

لمبالغاتانظر(يظهروهألاوأوصاهمجميعَا،فشفاهمكثيرةجموع)وتبعته-

خوفعلويؤكدجميعَا()فشفاهممرضىكانواتبعوهالذينالجموعكلأن،الراوي

يدافعأحديجدلمكيفأتعجبوأنا.بمكانهأحدَايخبرواألاأوصاهمأنهقالإذيسوع

إ:)اصلبهكلهمهتفواحينعنه

(13الأول!)الملوككتابيرويكمامنهاأعظمالأنبياءأحدصنعالمعجزةوهذه-

)امسكوه(وقالنحوهيدهورفععليهبالقبضالملكأمرحين)شمعيا(النبيولعله

فترجعأجليمن)صَلِّللنبيالملكفقال.إليهيردهاأنيستطعولمالحالفييدهفيبست

إ.الأولفيكماوكانتإليهالملكيدفرجعتالربوجهإلىاللهرجلفتضرع.إكَيدى
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دعوةبدايةفيوحدثطا(3:مرقس)إنجيلهذهيسوعمعجزةذحروقد-

فييحل)هاىلهمقالبل،الخروفمثليذكرولم،الإصحاحرقممنيتضحكمايسوع

أضةغلاعلىحزينابغضبإليهمحولهفنظرفسكتواالشر...فعلأوالخيرفعلالسبت

عليهوتشاورواالهيرودسيينمعالفريسيونفخرج.يدك..مد:للرجلوقال،قلوبهم

واضحة.والاختلافات(يهلكوهلكي

وليمسبأسبوعالسناب!تأكلحادتةبعدالمعجزةهذهدْكر6(6:لوقاو)إنجيل-

الكتبةوكان،يابسةاليمنى)يددإنوقالو)مرقس(،)متى(كقولاليومنفسفي

اوفامتلأ...فقامالوسطفيوقفقميابسةيدهالذيللرجلقال!...يراقبونهوالفريسيودْ

ولا)يتكالمون(.هكذامكتوبة(.بيسوعيفعلونماذابينهمفيمايتكالمونوصارواحُمقَا

.هربيسوعأنيذكرالموالوقا((و)مرقس.تعليق

نبوءة-يسوعوخوفهربمنمتى()إنجيلمؤلفيجعلحينالعجبواقرأ-

حبيبياخترتهالذيفتايذاهو:القائلالنبيبأشعياءقيلمايتمالكي:فكتب؟أخرى

ولا،يصيحولا،يُخاصملا.بالحقالأممفيخبرعليهروحيأضع.نفسيبهسُزَتالذي

حتىيطفيءلامُدخنةوفتيلةيقصفلامرضوضةضبة،صوتهالشوارعفيأحديَسمع

(.الأممرجاءيكوناسمهوعلى.النصرةإلىالحقيُخرج

الكهنة.يقولكما()ابنيوليس()عبديتعني()فتايأولَا:-

النص!االتغيركَمَّلنعرفا(42:)أشعياءفيالنصهذاأصلنقرأبناهيا-

اليهود()غيرللأمميخرجالأنه؟المسيحعلىينطبقلاالتحريفبعدكانوإن،والمعنى

انكسروقد(41-21:13الوقاكتابهمبحسبالحقينمرولمشريعةلهيكنولمأبدَا

الأناجيل.هذهيحسبمختبئَاقامثم،صالبيهأمام
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بهسُزَتالذينحتاري،أعضدهالذيعبدي)هوذايقولاللّهأنأشعياءكتب-

فييُسمعولايرفعولايصيحلا،الأممإلىالحقفيخرجعليهروحيوضعت!!ي،

يخرجالأمانإلىيطفيء.لاخامدةوفتيلةيقصفلامرضوضةقصبة،صوتهالشارع

)علىأين(شريعتهالجزائروتنتظر.الأرضفيالحقيضعحتىينكسرولايكللا.الحق

حذفهاالتيينكسر(ولايكلالاأين(؟)عبديحذفواولماذا(؟الأممرجاءيكوناسمه

)متى(.

اللّهينصرهالذي)المختار(المصطفىاللّهعبدهوأشعياءعنهيتنبأالذيالنبيهذا5

الأرضفياللهدينيثبتحتىويجاهدلهمالدينحقائقولعلنيهود(الغير1الأممعلى

محمدعلىينطبقهذاوكل)الجزائر(الدنيابلادكلفيتنتشرجديدةبشريعةويأتي

عَيةَآلشَلَامُ.عيسىعلىينطبقولاصَلنقُعَينهَوَسَ!

نأليحاولالكثيروإضافةوحذفالكلامبتحريف)مئى(كتابمؤلففقام5

التحريف.هذايفضحأنالثهشاءولكن،الفادياللّهابنعنيتنبأيجععها

المعجزةنفس.(..فشفاهوأخرسأعمىمجنونإليه)أُحضِرَمختبئوهو()حينئذٍ-

132.:9)متىفيسابقَاالمذكورة

هذهبالمسيحيلصقالمؤلفداود(ابنهوهذاألعلوقالواالجموعكل)فبُهت-

(الاويسبطمنمريمابنلأنهقبلمنقلناكماداودابنليسيسوعلأنبالخطأالصفة

.بالخداعإليهافأشاريجدهالمولكنه)يهوذا(.سبطمنداودبينما

رئيسببعلزبولإلاالشياطينيُخرجلاقالواسمعوافلماالفريسيون)أما-

وهي:أخطاءعدةفيالمؤلفوقعوقد(الشياطين

عليه.ليتشاوروافترةمنذانصرفواالفريسيون-ا

.الجموعوسطواختبأبعيدمكانإلىهربويسوع2-
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)ملوكيخاكما(عقرونسدينة)إلهصنموهوزبوب()بع!!الصحيحالاسم3-

.(2:1ثاني

إبليس.هوالشياطينرئيس-4

كلمةأننفهمأنفيجب،.المريضمنشيطانًاأخرجيسوعأنالفريسيينقولمعنى5-

روايته.فيهذايذكرأوالراوقي.أمراضهكللهسبّبشيطانبهأنتعني()مجنون

يكلمونهوهمأمامهواقفينالفريسيينأنيعني(لهموقالأفكارهميسوعَ)فعلم-

بدونالأفكارقراءةعلىالمقدرةيسوععلىويضفيالقارئيخدعوالراوي)قالوا...(

المحرفة.النبوءةليخزعالراويمنخدعةأيضَاهوكانيسوعاختباءفلعل.داعٍ

ربعلزبولى،،فىرنضالهمَا

)بعلزبول(اللقببهذاالمسيحدعوااليهودأن25(:01)متّىلناذكرأنسبق-

مكاخها25(:51إمتىروايةتكونأنفلابد؟قالهومتى،قالهالذيمننعرفأنبدون

.بفترةالروايةهذهبعدالصحسح

مماثلة.سعجزةذكر(11:51الوقاأنإلاآخر،إنجيلأيالمعجزةهذهيذكرولم-

:11والوقا23(3:)مرقسفىِأخرىمواقففيأيضَا)بلعزبول(ومرقسلوقاوذكر

نحتلفة.والروايات26()1(-51

ذاتهاعلىمنقسمةمملكهَ)كلعنهقولهمبخطأليقنعهممثلَاالمسيحلهموضرب-

مملكته.تثب!فكيف...ذاتهعلىانقسمفقدالشيطانيخرجالشيطانكانفإن...تخرب

هملذلدُ.يخرجونبمنفأبناؤكمالشياطينأخرجببعلزبولأناكنتوإنكنتوإن

ونحنتصحيخهمنبدلًا()بعلزبولبقولهالخطأالمسيحيكرروهناقضاتكم(يكونون

وأالساحر،يعاونبأنهويتظاهرسرَاأخيهمعيتحالفأنممكن()الجنالشيطانأننعلم

يجربونه.الماءمنآيةمنهطلبواأنهمأضافلوقا(1)
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يعني(يخرجونبمن)أبناؤكموقوله.دينهمعنفيضلوهمالشيطانإخراجفيالدجال

:قالئم.الدينيومفيالمسيحبدينكفروامنعليشهدونوهم.تلاميذه

وفي!اللّهملكوتعليكمأقبلفقدالشياطينأخرجاللّهبروحأناكنتإن)ولكن-

(.عليكمأطبق..الشياطين)أطردالحياةكتاب

إ.الشياطينأخرجاللّه)بأصبع2(11:0الوقاوفي-

()1(.9:51إتثنيةفيلموسىالألواحكتابةعنقيلمثلما-

الصحيح،التفسيرهووهذا(اللّه)بقدرةالنصنفسنجدالسامريةالتوراةوفي-

.يسوعبقوةوليس،عَنهِألشَلَامُجبريل(اللّه)روحمنبتأييدٍالمعجزاتيفعلوأنه

التوحيد.أمةفيتدخلونأي(اللهملكوتعليكمأقبل)فقد-

)بعديضيفأنيجبوكان!للناسيُغفر)كفر(وتجديفخطية)كلوقال-

صحيحًا.القولليكون(التوبة

)بدونيضيفأنيجبوكان(للناسيُغفرفلنالروحعلىالتجديف)وأما-

نأظنمنكلأنويعني.تكمللاالبشركتبهكذاصحيحَا.القولليكون(توبة

بالثهكفرفقدله()جبريلالروحوتأييداللّهبأمروليسذاتهمنالمعجزاتيفعليسوع

يساند)الذي)جبرلل(الروحأنيقولمنوبالمثللهمغفرةفلاذلكعلىماتوإن

بالثه.كُفرهو()الروحتأليه:أيضَامعنىوله.الشيطانهو(يسوع

فلنالقدسروحعلىقالمنوأما،لهيغفرالإنسانابنعلىكلمةقال)ومن-

الدنيافي()الروحمنأقلالمسيحأنمنهونستفيدالاَقب(فيولا،العالمهذافيلالهيغفر

كما()الروحوأعظمهمالملائكةمنأقلالأنبياءومنهمالبشركلأنحقوهذاوالاَخرة

(.اللهبإصبعالمكتوبيناحجرلوحياللهإوأعطافي(1)
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حياةأي(اَتي)عالميوجدأنهثانيةوفائدة2(.5-18:18الثانيالأيام)أخبارفيجاء

والنار.الجنةفيوهيكاملةبشرية

إمارديًا(وثمرهارديةالشجرةاجعلواأو.جيدًاوثمرهاجيدةالشجرة)اجعلوا-

.دعوةليستهذه،الكاملالشرأوالكاملالخير

ومراؤون.منافقونيوجد.بالضرورةليس(الشجرةتُعرفالثمرمنالأن-

حالَا:يأتيوالدليل

منفإنه.أشراروأنتمبالصالحاتتتكلمواأنتقدرونكيف،الأفاعيأولاد)يا-

(.اللسانيتكلمالقلبفضلة

صحيح؟هذاهلأو؟يليقهذاهل.باَبائهم)الفريسيين(العلماءيشتمالمسيح-

كانفلو.متناقضوكلامة؟لحظاتمنذواختبأمنهمهربفلماذاالجرأةبهذهكانفإن

صالحين.فهمصالحبكلامالعلماءوتكلم،قلبهفيماعلىدليلالكلام

بكلامكلأنك؟الدينيومفيحسابًاعنهاتعطونسوفبطالةكلمةكل)...-

سيدخلونصالخاكلامَاوتكلمواأشرارَاكانوافإنخطأوهذا(تدانوبكلامكتتبرر،

محمدسيدنامنالإسلامفيتعلمناهماهووالصحيحالخطأ.الميزانهذابحسب،الجنة

لنسيانوالخطأاأمتيعنرُفعو"لانوىماامرئلكلنماوابالنياتعمالافىنماإ":عَنبماوَسَفَوَصَكلَتَهُ

."عليهاُشتُكرِهواوما

معنى.بلا-كثيرَاالمؤلفيكررهاكلمةإحينئذِ(-

مظاهرةإلىالكتبةانضم(!معلمياقائلينوالفريسيينالكتبةمنقوم)أجاب-

وبعد،باَبائهمشتمهمأنبعدواحترامأدببكلولكنهمبالخطأ،الموضوعةالاحتجاج
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هوفمنأيضَا.يشتمهموسوف.المريضشفاءلأجلسيقتلونهبأنهمالراوياتهمأن

!كتابمنلهيا؟الإنجيلمسيحأمالعلماءالشرير؟

لمأنهمإماوالمعنى.كالعادة(61)متَّىفيتتكرروسوفاَية(منكنرىأنإنريد

آيةيريدونأنهمأو،المجمعفيكانواالذينهمليسوالاْنهمذلك؟قبلمعجزةمنهيروا

الذبائح.علىالسماءمننارَاينزلونإسرائيلبنيأنبياءكانمثلماالسماءمن

ألم(.خائنشرير)جيلالحياةكتابوفي(وفاسقشريرجيللهموقال)فأجاب-

تُدان(؟!)بكلامكقليلمنذيقل

جيلهشتمأنهوالعجيب!.لحظاتبعدلتلاميذهيقولهسوفالسبابوهذا

!مُلْتَوٍأعوج)جيل(ه32:)تثنيةمناقتبسهاهوبل؟صالحونفيهميكنألم.بأكمله

)متى(أخطاءتصحيحفيكعادتهالموقفهذاالوقا(يصححوسوف.مناسبةبدون

وعاقل.جيدمقتبسفهوو)مرقس(.

ثلاثةالحوتبطنفييونانكانكمالأنه.النبييوناناَيةلهتعطيولااَية)يطلب

(.ليالوثلاثأيام

لجيله،المسيحشتصقصضرنضمقا

إلىالسفينركباَلاف،أربعةإطعاممعجزةبعد11(8:مرقس)إنجيله

،يجربوهلكيالسماءمناَيةمنهطالبينيحاورونهوابتدأواالفريسيون)فخرج)دلمانوثة(

ولم.يمتحنونهالعلماءأنفأوضح.وانتهى(اَيةالجيلهذايطلبلماذاوقالبروحهفتنهد

يشتمهمولم،الأرضقلبولا،الإنسانابنولا،يونانيذكر

ابتدأمزدحمينالجموعكان)وفيماآيةشخصأيمنهيطلبلم92(:11الوقا5

يونانكانكمالأنه؟النبييوناناَيةإلاآيةلهتُعطىَولاآيةيطلبيرشحالجيلهذا:يقول
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وأغفل،المح!ينبينفجمع(.الجيللهذاأيضاالإنسانابنيكونكذلكنينويلأهلاَية

أخطأولكنه.(يةاَالجمِلهذايُعطىالن()مرقسوخطأ(لأرضا)باطنعن)متًى(خطأ

البشر.كُتُبُهكذا،نينويلأهلآيةيكنلم()يونانلأنأيضا"هو

:لأنةصحيحغيروهذايونانبقصةودفنهقتلهعنينبئيسوعأنوزعموا-

والمسيح،وليلتينواحدًايومَاقبرهفيظلالمصلوبأنعلىالأناجيلأجمعت-أ

فيكون.بلياليهنأيامثلاثةالحوتبطنفيظلويونان(،ليالِوثلاثأيام)ثلاثةهناقال

آخر.شخصالمقصود

كماالأرضقلبفيولي!سالأرضفوقكانالقبرأنالأناجيلوقالت2-

سطحمستوىتح!أيالبحرمياهأعماقفيالحوتبطنمفيكانويونان،المسيحقال

.لأرضا

حيًاكانويونان،الصليبعلىروحهأسلمأنبعدقبرهفيميتَاكانوالمصلوب3-

؟(.)يوناناللّهيسبحالحوتبطنفي

المقتولط،المصلوبغيراَخرشخصهوالمسيحيعنيهالذيالإنسانابنفيكون5

بلياليهن.أيامثلاثةالجبلداخلالغارفياختبأحينهجرتهفيصَلتنَهُعَبةَوَسَفَوَمحمدوهو

والصحيح،المسيحعلىلتطبيقه(الجيل)هذابإضافةتحريفهتمالكلاموهذا4-

فهل،جيلهأمامالكثيرةالمعجزاتوصنععاشالمسيحأنبدليلاليهود،أي(الأمة)هذه

مرق!بى(.)إنجيلفياَية(؟الجيلهذايُعْطَىالنقالحينكذب

ليهودآيةهيثور()غارفيباختبائهقريشمنصلَىلتَهُعَلَيهِوَسَفَصَمحمدنجاةفكانت

)مَسِيّا(.الخاتمالنبيأنهليعرفواالجزيرة
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معالدينفيسيقولوننينوي)رجال4(:12:1متى)إنجيلفيالمسيحويكمل

نأيعنيههنا(يونانمنأعظموهوذا.يونانبمناداةتابوالأنهم،ويدينونهالجيلهذا

حينفييوناندعاهمعندماتابوايونانقومبينمايؤمنوا،ولمالمسيحمعجزاترأوااليهود

الثه.نبيويونان،اللّهرسولالمسيحلأن،يونانمنأعظمالمسيحأن

أقاصىمنأتتلأنها،وتدينهالجيلهذامعالدينفيستقومالتيمن)ملكه-

)ملكةالحياةكتابفيههنا(سليمانمنأعظموهوذا،سليمانحكمةلتسمعالأرض

0391سنةطبعةهامشفييشيركما)سبأ(ويعني(اليمن)ملكةوالمقصود(الجنوب

بالنبيالتقتلمابالثهآمنتأنهايعنيوهذا9(.الثانيالأيامو)أخبار(51أول)ملوكإلمما

يؤمنواأنلِرفضونالذينعلماءهموخاصةللمسيحالمعاصريناليهودبعكسسليمان

)عليهماللّهنبيوسليمان،اللهرسولفالمسيحسليمانمنأعظمالمسيحأنوخاصةبه

(.والسلامالصلاة

كتابفيمختلفةكتاباتجمعواأنهميؤكدوهذا،مهمموضوعإلىفجأةانتقلئم-

الكتاب)عصمةكتابهفيالإنجيليالعلامةصثرقيصموئيل/القسقالكماواحد

.8591سنة(المقدس

راحةيطلبماءفيهاليسأماكنفييجتازالإنسانمنالنجسالروحخرج)إذا

مزينَا،مكنوسَافارغَاويجدهفيأتي،منهخرجتالذيبيتيإلىأرجعأقولثميجد،ولا

أواخرفتصيرهناكوتسكنفتدخلمنهأشرآخرأرواحسبعةمعهويأخذيذهبثم

الجنأنونعلمالشرير(الجيللهذايكونأيضَاهكذا.أوائلهمنأشرالإنسانذلك

؟يشربولايأكلالجنهلالماء،عنبعيدَايرتاحلماذاولكنوالمقابر،الخراباتيسكنون

منالشفاءلاستمرارلازمةالتوبةوأنالتوبةضرورةوهوواضحالحديثهذاومعنى

جيلهنهايةأنإلىويشير.إ.الشياطينإخراجكانتمعجزاتهأكثرفإنالشيطانيالمس
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سنةوتشتيتهماليهودوقتلوتدميرهاأورشليمبخرابحدثوقدنهايةأسوأستكون

منأنهاسابفاأشرتكما(الجيلإهذاحذفناولو(.)تيطسبقيادةالرومانيدعلى،م07

زمنفيالثمانيةاليهودمدنعلىالكلامتفسيريمكن!الأمة)هذهووضعنا،التحريف

علتفسيرهويمكن.يةنهاأسوأنهايتهمكانتبهوكفرواشرهمزادلماصَلئلًهُعَينهَوَسَفَوَمحمد

أعلم.وإللّه،عَلَيهِاَدسًلاوالمسيحالمهديزمنفياليهودنهاية

.(12:51)متىبحسبالطريقفييسيروهو(الجموعيكلمهو)وفيما-

يسوعأننسىفالمؤلفهـاذَا(.يكلموهأنطالبينخارجَاوقفواوإخوتهأمه)إذا-

بالحرفنقلالراويأنأو،قصاصاتعدةمنتجميعهتمالكتابهذاأنأو،الطريقفييسير

.(391:)مرقسبيت(إلىأتوا)ثمقبلهاكتبمرقسولكن3(مرقس)إنجيلمن

.يكلموكأنطالبينخارجَاواقفونهـاخوتلثوأمكهوذاواحدله)فقال-

ها:وقالتلاميذهنحويدهمذثم.إخوتيهمومنأميهيمن:للقائلوقالفأجاب

(.وأميوأختيأخيهوالسمواتفيالذيأبيمشيئةيصنعمنلأنهـاخوتيأمي

ومنها:،مهمةحثيرةمعانيفيهاالكلماتهذه

ومن()الأرثوذكسوهمإلهأمأنهاعلىالبشرفوقمريميرفعونمنإسكات-ا

وأتباعهم.()الكاثوليكوهمنفسهالمسيحمعبودهمفوقيرفعونها

درهوماندريولا،وأخواتهدماخوتهأمهتجاهلالمسيحأنيعنيالكاتبهذا2-

برعنالمسيحيمتنعفكيف!الإنجيلهذابحسبأبدَاالمسيحإلىيسيؤوالموهم!فعلهم

وأسرته؟أمه

ولكن.لاعتباراتاكلفوقهيالسمواتفيالذياللهمشيئةأنيعنيالمسيح3-

شاهدوجودلعدمناقصةالقصةفلعل.المؤلفأيهاالوالدينبرضرورةينفيلاهذا

إلهي.وحيأو،عيان
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ومنها:مُحَئرة،أمورإلىالحادثةهذهوتشير

5()1(.7:)يوحنا؟تجاهلهملذلكباللّهيؤمنونلاوإخوتهأمههل-أ

2()2(.31:)مرقس؟منهميهربلذلكيعاثرنهوإخوتهأمههل2-

:8الوقاانظر(وأختي)أخيلقولهمعهالجالسينتلاميذهفينساءيوجدهل3-

3()3(.-ا

.بناتأخواتلهوأنيسوعإخوةأسماء56(55-:13)متىيذكروسوف-

منهاوأنجبمريمعاشريوسفأنويقولون،البروتستانتطوائفبهيتمسكماوهذا

فمَالواالبكر(ابنهاولدتحتىيعرفها)ولم25(:ا)متىقولبدليلوبناتأبناءعدة

لهيسوعإنيعنيالبكر!و)ابنها،الولادةبعدعاشرهاأنهيعني(ولدتحتىيعرفهاالم

أنهانؤمنونحن،مريمخطيبقصةإختراعهمنتيجةهذا،مريممنوأخواتإخوة

.إخوةليسوعولشىالإطلاقعلىزوجولاخطيبلهاليس

8اكأحداثترتيبفىوخاصضواضحضالاناجيلبيقالاختلوفات

الإصحاحفيالسماءمنآيةمنهيطلبونالفريسيينأنذكر(مرقس)إنجيله

فيوقال.طويلبزمنقبلهاأيالثالثالإصحاحفيأسرتهلمقابلةرفضهولكن.الثامن

الجالسينإلىمشيرَا!وأميوأختيأخيهواللهمشيئةيصنعمنالأن31(3:)مرقس

تلاميذهأعطىأنبعدالمعصيةهذه.وكانت)إلهي(؟.تعني)أبي(أنتأكدتمهل،حوله

طويلةبفترةدعوتهلنشريرسلهمأنوقبل(313:)مرقسالمرضىشفاءعلىالسلطان

به(.يؤمنونيكونوالمايضَاإخوتهالإن(1)

(.مختلإنهقالوالأنهم؟ليمكوهخرجواأقرباؤهسمع)ولما)2(

كُنالنساءوبعضعرالإثناومعهاللهبملكوتويثريكرزوقريةمدينةفييسيركانذلكأثر)وعلى)3(

...ويونا،ضاطينسبعةمنهاخرجالتيالمجدليةتُدعَىالتيومريم،وأمراضشريرةأرواحمنشُفينقد

(.أموالهنمنيخدمنهكنكثيراتواخَروسُؤسَنة
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واحدةقصةفيوالإرسالالسلطانإعطائهمرواية()متىجمعبينما7(:6)مرقسرواية

:مقدسكتابمنياله:طويلبزمنأسرتهيرفضأنقبل

بأصبعأناكنت)إنعليهوعَلَّقَ(11الوقافي)بعلزبولط(عنقاللوقا()إنجيله

فأيهمالوقا.عنداللّهأصبع)متى(ذكرهالذي)الروح(فصار(الشياطينأخرجاللّه

؟نصدق

بلأحد،منطلبعلىردَالسِ!ولكنأيضَا،(11الوقافييوناناَيةعنوقال5

؟الجموعازدحامعلىفعلرد

تلاميذهيعظوهو8(:12الوقافي(القدسالروحعلى)التجديفعنوقال5

!!!الفريسيينأحدبيتفييأكليسوعكانماأثناءبعضَابعضهميدوسونالجموعبينما

منقليلةأيامبعد91(8:الوقافيبكثيرذلكقبلفكانلأسرتهرفضهأما5

بدونبها(ويعملوناللّهكلمةيسمعونالذينهمواخوتي)أميوقال.الكبرىالموعظة

تعظيمأيوأنكرالتوحيد،إلىبوضوحأشارفقدعظيمةفوائدوفيهالأحدالإشارة

إلى()المسيحرسولهيحملهاالتيرسالتههي(الله)كلمةأنوقالالبشر،فوقللمسيح

هيوالدعوةالعقيدةبتلكالعملوأن،يزعمونكماالإلهالمسيحهيوليستاليهود،

وثنية.بشريةكفارةولافداءيوجدفلا،المسيحيطلبهماأقمى

هؤلاءوأن،نحتلفمسيحعنيرويإنجيلكلأنالأحداثترتيبمنويتضح

بل،وحيأييتلقونولا،للمسيحمعاصرينوليسوابعضَابعضهميعرفونلاالكتبة

يتذكرونه.مابحسبويدونونه،المسيحعنسمعوهمايكتبون
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عشرالثالثالإصحاح

الحبيزهالتههض

الذياليومأنهفيبدو)متى(روايةبحسبجدًاطويليومإنه(اليومذلك)في

فاصليوجدفلا(،ا:)12الحقلإلىتلاميذهمعخرجثم(أ:11)تلاميذهفيهأرسل

.الإطلاقعلىمنطقيةغيريذكرهاالتيوالروابط)متى(عندزمنى

إلابجوارمدينةتوجدولاالبحر(عندوجلسالبيتمنيسوع)خرج-

صاحباسملناالكاتبيوضحلملذلك،قليلمنذعليهاودعالعنهاالتيكفرناحوم

.المكانولاالبي!

عندواقفكلهوالجمع،وجلسالسفينةدخلأنهحتىكثيرةجموعإليه)فاجتمع-

الراويولكن.عملبلاوكأنهممكانكلفيأمامهالجموعتتكدسأنالمهم(الشاطئ

مأ،المجمعفيمعهكانواالذينهؤلاءهل،ولكن.يقفكلهالجمعجعلإذعليهمقاسِ

جديد؟جمعهوأم؟أسرتهمقابلةرفضحينأم،هربحين

يجلسوهوبحيرةإنهاكلا.؟السفينةداخلالبحرفيوهو(بأمثالكثيرَا)فكَقَمَهُمْ

المقبولالواقعهووهذا.8391سنةالصادرة(الحياة)كتابطبعةقالتكماقاربفي

عقلَا.

فجاءتالطريقعلبعضٌسقطيزرعهووفيما،ليزرعخرجقدالزارع)هوذا-

حالَافنبتكثيرةتربةلهتكنلمحيثالمحجرةالأماكنعلىاَخروسقط،وأكلتهالطيور

جف.أصللهيكنلموإذ،احترقالشمسأشرقتلماولكن،أرضعمقلهيكنلمإذ

فأعطىالجيدةالأرضعلىآخروسقط،وخنقهالشوكفطلعالشوكعلاَخروسقط

(.فليسمعللسمعأذنانلهمن.ثلاثينواَخر،ستينوآخر،مائةبعضٌثمرًا،
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كما،يدريلاوالزارعالبذور،هويسقطوالذي.ترونكماركيكالأسلوب-

الاَتي:بدليل،قالهمماشيئَاأحديفهملمولكن.المثلمنيبدو

سمععنبعيدَاكانالكلامهذا(بأمثالممفَمُهُملماذالهوقالواالتلاميذ)فتقدم-

ملكوتأسرارتعرفواأنلكمأُعطِيَقدلأنهلهموقال)فأجابقائلَاردلأنه،الجموع

ثم،يفهمونهلابكلامالجموعيكلمفلماذاعجبَا.يُعْطَ(فلملأولئكوأماالسموات

كمابالتحريفنبوءةإضافةيريدالراويلأن؟نرىسوفكماوحدهمللتلاميذيفسره

أجلومن،منهسيؤخذعندهفالذيلهليسمنوأماولزدادسيعطىلهمن)فإناعتدنا

عدلًا.ليسهذا(بأمثالاكلمهمهذا

فائدةفما(يفهمونولايسمعونلاوسامعون،يبصرونلامبصرونالأنهم-

الدين؟ويُفهموهمالناسيُبَضَروالمإنالأنبياء

ومبصرين،تفهمونولاسمعَاتسمعون:القائلةإشعياءنبوءةفيهمتمت)فقد-

سماعها،ثقلقدواَذاخهمغلظقدالشعبهذاقلبلأن.تنظرونولاتبصرون

ويرجعوا،بقلوبهمويفهمواباَذانهم،ويسمعوا،بعيونهميبصروالئلا؟عيونهموغمضوا

فأشفيهم(.

أسبابيوفرلاأنهالعاطيباللّهكبيرةتهمةالراويأوالأناجيلمسيحفألصق-

بالجهل.كلهاليهودلِسوعجيلعلىوحكمالعلمحقوحدهمالتلاميذفأعطى،الهداية

بدونبالتعليمنفسهالمسيحيتعبإذَافلماذا.الخطةهذهينفذالذيهوالمسيحأنوزعم

العلمعنهميكتمفكيف!قليلبعدسيذكركماخصيصَالليهوداللهرسولأنهمعهدف؟

لانفف!حقيقيالكلامهذاكانولو)رب(!منلهيا؟يفهمونلاأنهمبزعمالديني

)لشىفيذلكقبلتعليمهمنبهتوافكيف.يفهمونهلاكلامَايقوللأنهحولهمنالجمع

؟(13:45)متىفيذلكوبعد92(؟-728:
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يشرحه.حينأسرارأيفيهليسالمثلهذاأنوسنكتشف-

متعصبشخصهوالكاتبوأن،الكلامهذامنبريءالمسمِحأنأرىوأنا-

الييود.ضد

بينما،المسيحلتأليهالشافيهويسوعويجعلالنبوءةيحرِّفَأنالكاتبينسىولا-

يقول13(-68:)أشعياءيلىكماهوبلتعودنا،كماهكذاليسالكلامهذاأصل

فقلتأجلنا،منيذهبومنأرسلمن)اللّه(السيد(صوتسمعت)ثمأشعياء

ولاسمعًااسمعواالشعبلهذاوقلاذهب:فقال.أرسلنيهأنذا(يتكلم)أشعياء

وأطمس،أذنيهوثَقِّل،الشعبهذاقلبغَفَظتعرفوا.ولاإبصارَاوأبصرواتفهموا،

أيهامتىإلىفقلت.فيُشْفىويرجع،بقلبههـلفهم،بأذنيهوس!مع،بعينيهيبصرلئلا؟عينيه

خربة.المدنتصيرأنإلى:قالالسيد؟

شدةومننصرنبوخذالبابليالملكيدىعلىاليهودبلادخرابقبلحدثهذا-

يدعوأنأشعياءنبيهاللهأمربالأنبياء)1(،واستهزائهماللهلرسلورفضهماليهودكفر

.الخرابيتمحتىالدعاءبهذاعليهم

حرفهاأنبعدالمسيحلسانعلووضعهاالسطورهذه)متى(مؤلففاقتبص-

لامأموروهوورسولهاللهعبدفهوالنبوءةبهذهالمقصودهويسوعكانفلو..كالعادة

مبررَاليسهذاولكن،المسيحبعدأورشليمخرابعننبوءةَوتكونالأمر،يتجاوز

خائِنَا،للأمانةمؤدّغير،للرسالةمبلغغيرفيكونيشرحهولامُبهمبكلاميتكلمأنله

:4الوقافيقولهيناقضوهذا.بالمسيحألحقهاعظيمةتهمةوهيلها،ناصحٍغيرللأمة

بشارةتوجدولا(أُرسلتقدلهذالأني؟اللهبملكوتكلهاالمدنأبشرأنلي)ينبغي(43

مفهومة.غيربألغازتكون

.(17-3641:الثايخاالأيام)أخبار(1)
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:لتلاميذهقالثم

نإلكمأقولالحقفإني.تسمعلأنهاولآذانكمتبصرلأنهالعيونكمطوبىالكن-

تسمعونأنتممايسمعواوأنيرواولمترونأنتممايرواأناشتهواكثيرينوأبرارَاأنبياءَ

يسمعوا(.ولم

البشر،عنوفداءكفارةقتلهليتمالإلهبتجسدعلمواالأنبياءأنالقساوسةقال-

قتله.ويتمالبشربينيمشيإلهَايريدوثنيّمؤلفِخيالُوهذا.ويسمعوهيروهأنوتمنوا

ابنأو،إلهمجيءأو،المسيحوسماعلرؤيةالأنبياءاشتهاءعنشيئَاكتبهمكلفيأجدولم

)2(إنسانابنولاإنسانَا)1(،ليساللّهأنكتابهمفيوجدتالعكسبل.الأرضإلىإله

شيء)3(.كمثلهليسوأنه

يفهموالمأنهمحينفيكلامهيفهمونلأنهم،تلاميذهمدحالمسيحأنوالصحيح-

الاَتي:منيتضحكماالمثلهذا

يفهمولاالملكوتكلمةيسمعمنإكلتفسيرهيعني(الزارعمثلأنتم)فاسمعوا-

والمزروع.الطريقعلىالمزروعهوهذا.قليهفيزُرعماويخطف)إبليس(الشريرفيأتي

فيأصللهليسولكنبفرحيمَبلهاوحالَاالكلمةيسمعالذيهوالمحجرةالأماكنعلى

والمزروع.يعثرفحالَاالكلمةأجلمناضطهادأوضيقحدثفإذاحينإلىهوبل،ذاته

فيصيرالكلمةيختفانالغنيوغرورالعالمهذاوهَمّ،الكلمةيسمعالذيهوالشوكبين

يأتيالذيوهو،ويفهمالكلمةيسمعالذيفهوالجيدةلأرضاعلىالمزروعوأماثمر،بلا

لهذاإضافةالقارئعزيزيوستجد(.ثلاثينواَخرستينوآخر،مائةبعضفيصنعبثمر

الحقل.زوانمثلتفسيرفيالشرح

92(.:15الأول)صمؤيل(1)

.(23:91)عدد)2(

.6:12الاْولىتيموساؤس)3(
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علىواقفونوالجموعالبحيرةفيالقاربفيوالمسيححدثهذاكلأنالمهم

يهمسكانفهل.الإطلاقعلىمنطقيغيركلامفهذاحالَا.سنكتشفكما!الشاطئ

لأنحالًاالفعلنفسوسيتكرر.ويزكهجدَايستاءالجمهوركانإذَاالتلاميذ؟آذانفي

.الثنائياتيحب)متى(

صكتتَهُعَينهِوَسَلًوَمحمدسيدناذكرهوماالقراَن)1(فياللهذكرهماعلأفسرهالمثلهذا

الجهادهيوالثمار،لأمماآخروهمصَلننَهُعَنهِوَسَفَوَمحمدبأمةالإنجيلبشارةعنحديثهفي

عبادةمنالقديمةالأممكلبتحولالثمارأتتوقد،الإسلامإلىوالدعوةاللهسبيلفي

قبلما،الإسلامعلىالسابقةالأممهيالفاشلةوالبذور.وحدهاللهعبادةإلىالأصنام

فإنالخيرعنداللّهيعبدونكانواموسىبعدومن،دعوةهناكتكنلمعَلَيهِآلشَلَامُموسى

واللّهالدنيا،بهمومبالتصاقهمالدينخنقواالمسيحبعدومنانقلبوا،فتنةأصابتهم

أعلم.

أنهقليلبعدسنعرفكلابهم؟انفردالذينلتلاميذههلاَخر(مثلَالهم)وقدم-

زرعنساناإالسمواتملكوت)يشبهواضحغيرالراويأسلوبولكن.الجموعيخاطب

فلما.ومضىالحنطةوسطفيزوانَاوزرععدوهجاءنيامالناسوفيما،حقلهفيجيدًازرعَا

سيد،ياوقالواالبيتربعبيدفجاءأيضَا.الزوانظهرحينئذثمرَاوصنعالنباتطلع

هذا.فعلعدوإنسانلهمفقال؟الزوانلهأينفمنحقلكفيزرعتجيدَازرعَاأليس

وأنتمالزوانمعالحنطةتقلعوالئلالا؟:قال.ونجمعهنذهبأنأتريدالعبيدلهفقال

اجمعوا:للحاصدينأقولالحصادوقتوفيالحصادإلمماكلاهماينيماندعوهما.تجمعونه

التلاميذيفهمولم(مخزنيإلىفاجمعوهاالحنطةوأما.ليحرقحزمَاواحزمواأولَا،الزوان

وهوبسيطوتفسيرهالقصيرةالأمئالمنفاصلبعدبهممنفرَالهميفسرهوسوفالمثل

(.فاستغلظشطاْهاْخرجكزرعالإنجيلفي)ومثلهم92()الفتح(1)
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ليسولكنه،بدايتهفيالقمحيشبهنباتو)الزوان(الإيمانأ!لهم()القمحالحنطةأن

الملائكة،هموالعبيد،اللّههوالبيتورب،إبليسهووالشرير،المنا!نإلىولشيرثمرله

المثلهذاينطبقطماَلئَهُفًيِوَسَفَوَمحمدوسيدنا،والجنةالنارثمالحسابيومهوالحصادويوم

يقاللئلافمنعهميقتلوهمأنالصحابةفأرادالمنورةالمدينةفيظهرواالمنافقينلأن؟عليه

كثيرلنلوجودقريشًايقاتلولمالحديبيةصلحيومرجعوكذلك،أصحابهيقتلمحمدَاأن

وتركهم،الحربقامتإذامنهمبعضًاقتليتمأنويمكن()1مكةفيهـلقيمونسرَاسلمواأ

لمكة.السلميالفتححإنإلى

إنسانأخذهاخردلحبةالسمواتملكوتيشبهقائلَا:آخرمثلَالهم)قدم-

وتصيرالبقول!أكبروهينمتمتىولكنالبذور،جميعأصغروهي،حقلهفيوزرعها

والعالمينالفلاحيننسألأنونريد.أغصانها(فيوتتاَوىتأتيالسماءطيورأنحتىصمجرة

تنبتوهل؟البقولمنهيوهلالبذور؟جميعأصغرهيالخردلحبةهل:بالنباتات

سيدناعنالمثلهذاأنالإسلامعلماءبعضوقالهذا.كلفيأشكأنا؟كبيرةشجرة

،وحدهدعوتهبدأوقدلأرضابعمرالأنبياءجميعأصغرفهو.وأمته!ألتَهُعلةَوَسَفَرَمحمد

الفرسمنالسماء()طيورالسابقةالأممكلإليهاضمت،كبيرةأمةالإسلامفصار

ومصر.والشاموالروم

المسيح؟حول!وقفواالذينلليهودفائدتهف!ا،تفسيرههذايكنلمإن:وأسأل-

؟!يفهمونهلاعَمايسألونهلاولماذا

فيوخبأتهاامرأةأخذتهاخميرةالسمواتملكوتيشبهآخر.مثلَالهم)قال-

وليسلعجينيحتاجالتخميرلأنخطأ؟وهذا(الجميعاختمرحتىدقيقاكيالثلاثة

الفوائدهيما:وأسألكله(.العجين)اختمرإلى!الحياة)كتابفيغئروهالذلك،دقيق

25(.الفتح)1(1
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.يعرفأحدلا؟الكلامهذامنوالجموعالتلاميذعلىعادتالتيوالدينيةالتعليمية

فقالط:،داعٍبلاأخرىنبوءةيضيفأنيريدالراويولكنالبشر.كتبهكذا

مايتملكي.يكلمهميكنلممثلوبدون،بأمثالالجموعيسوعبهكلمكله)هذا-

أناعجبَا(العالمتأسيسمنذبمكتوماتوأنطلقفميبأمثالسأفتح:القائلبالنبيقيل

)بدونيقولالراويهذا.مترابطةغيرقصاصاتمنجمعوهالكتابهذاأنلكمقلت

راوٍتأليفمنإنها)1(؟وغيرهاالجبلعلىالموعظةعننقولفماذاإ!يكلمهميكنلممثل

أجدولممعانيها.وفهموا2(0)متىفيذلكبعدواحدةمرةبأمثال!كلمهمولقدآخر.

فيهاالأمثالهذههلجدَا.يبالغالمؤلفإن(!العالمتأسيسمنذ)مكتوماتعننبوءة

ونفهمنرىكماالمستقجلعنإنهاكلا.؟العالمتأسيسمنذالمكتوماتهذهعنشيءأي

.الإسلامعنتكنلملوحتى

ولالداودوليسالمغنيينرئيس،لأسافقصيدة2(78:)مزموروجدتوقد-

عنقالاَخرلنبيكتابيوجدكانفهل)بالنبي(قال)متى(فيالمؤلفولكن،نبيلأي

ياشعبي)اصغِ)اَساف(مزمورفيونجديجوز.؟وضاعالمسيحزمنفيالمكتوماتهذه

التي.القدممنذألغازَاأذيع.بمثلففَيأفتح.فميكلامإلىآذانكمأميلوا.شريعتيإلى

كلامومعنىالاخر(الجيلإلى-بنيهمعنتخفىلاأخبرونا.وآباؤناوعرفناهاسمعناها

منوينتقلأولادهمإلممالينقلوهأبنائهإلىآبائهمنعرفهالذيالكلامينقلأنه)آساف(

منيفهمونهلامالهميشرحأنهيعنيوهو()مكتوماتوليس)ألغاز(وقاللاَخرجيل

كماالشَلَامُعَدتهمَاوسليمانداودزمنفيالمعبدفيمُنشدَاالرجلهذاوكانالقدماء.أخبار

بليوجد.لامتى(؟)إنجيلفيالإلهيالوحيفأين(.لأه:61الأولالأيام)أخبارذكر

فاشل.مؤلفهو

وغيرها.(91)متى(،15:01)متىانظر(1)
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رنض8الهقا

وحدهصارلما،الزارعمَثَلَوقال،أسرتهمقابلةرفضمابعد(مرقس)إنجيله

الاثنيتلاميذهغيرمعهاَخرونيوجدأنهأي،المَثَلِعنعشرالاثنيمعحولهالذينسأله

مَثَلًاأقالثم؟الأمثالجميعتعرفونفكيفالمَثَلَ؟هذاتعلمونأمالهمفقالعشر!

هـدقومودنام،الأرضعلىالبذاريلقىإنسانَاكأن:اللّهملكوت)هكذا)متى(يذكره

ثم.يفسرهولمبثمر(تأتيذاتهامنالأرضلأنكيفيعلملاوهووينمويطلعوالبذار

)متى(ذكرهاالتيالقصةتلكالقاربياونام،البحيرةعبرواثم!الخردل)حبةمثلقال

طويلة.بفترةالأمثالقبل

فلماالصالحةالأرضعلىآخر)وسقطبقولهوختمه،الزارعمثلقال8(الوقا5

يذكرولم(فليسمعللسمعأذنانلهمنونادىهذاقال.ضعفمائةثمرَاصنعنبت

همالجيدةوالأرض...اللهكلامهو)الزرعالمثلتفسيرفيلتلاميذهوقال.وثلاثينستين

ئِمَاأفضلفهذابالصبر(ويثمرونجيدصالحقلبفيفيحفظونهاالكلمةيسمعونالذين

الكلامفيوخالفهمرقسمثل)السراج(مثلذكرثم.نحتلفمسيحوهذا)متى(،ذكره

جاءواثم،البحيرةعبورأثناءالسفينةفينومهقصةثم،وإخوتهأمةإليهجاءثم،كعادتهم

ابنةشفاءثم()الجرجسيين()متىلإنجيلوبالمخالفة()مرقسمثل()الجدريينكورةإلى

ثم(،الاَن)ماتتقالحيث)متى(خلافعلى(الموتحالة)فيوكانت،المجمعرئيس

مختلفآخرموقففيالخميرةومَثَلَالخردلحبةمَثَلَذكرثم،وأرسلهمتلاميذهدعا

(القدس)الروحبوحيمكتوبواحدإنجيلإنهالكهنةويمَول(،13:18الوقاتمامَا

واحدإلهفيوالأبالقدسالروحمعمتحدوهو!لأجلهممصلوبَاماتيسوعوربهم

لهويا،سنبلهيافعلًا!الكتبلهذهالوحيمصدرهوربهميسوعفصار،ينفصللا

!مقدسكتابمنلهوياوحي،من
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36(.:13متى)إنجيلفيالروايةونتابع5

وإخوته؟أمهفأين؟بيتههذاهل(البجتإلىوأتىالجموعيسوعصرف)حينئذ-

.يعرفأحدلا

أنهمقولهيتحققفلم(الحقلزوانمثللنافَ!رقائلينتلاممِذهإليه)فتقدم-

(.تسمعلأنها؟لاذانهم)طوبىيقولمايفهمون

هوالجيدوالزرعالعالمهووالحقل،الإنسانابنالجيدالزرعالزارعطم)فقال-

هووالحصاد،إبليسهوزرعهالذيوالعدوالشرير،بنوهووالزوان،الملكوتبنوا

يكونهكذابالنارويُحرقالزوانيُجمعفكما.الملائكةهموالحصادون،العالمانقضاء

وفاعليالمعاثرجميعملكوتهمنفيجمعونملائكتهالإنسانابنيرسلالعالمانقضاءفي

الأبراريضيءحينئذ.لإنساناوصريرالبكاءيكونهناك.النارأتون!اويطرحونهملإثما

(.فليسمعللسمعأذنانلهممن.أبيهمملكوتفيكالشمس

هوالإنسانابنأنالكهنةوقال،التحريفأنهأوالأمر،عليهاختلطوالراوي-

العالم.يدينالذيالإلهيسوع

الأدشرارمنهفسخرجوأخيار،أدضرارفيهالأرضعلىملكوتلهيكونفكيف

الأبرارويدخلجهنمإلىالأشرارفيرسل،الصالحونيبقىوبالتالي،الإثموفاعلي

للّهوملكوت،الإنسانلابنملكوتنجدوهنا.كالشمسفيهويضيئونأبيهمملكوت

واضح(.الإثم)مرتكبيالحياةكتابطبعةفيكتبوهفقد)المعاثر(قولهأما!الجنةوهو

منمجموعةكتبهاالطبعةهذهلأن،المزعومالوحيمنأفضليؤلفونالطبعةهذهفيأنهم

.دباءلأا

فيهايقبللمح!ثالإسلامبدولة(الإنسانابن)ملكوتعنقولهأفسروأنا-

كفرمنوكلالكبائر،مرتكبيعلالشريعةوطبقالتوحيد،لاإصلتَهُفًيَوَسَفَوَمحمدسيدنا
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المسيححكمعلىتفسيرهوممكنكلها.الدنياإلىأصحابهأرسلوبهذا.جهنميدخلبه

مستعيناالكفارفيقتلفقط،التوحيدويقبلالجزيةيقبلولااللّهبشرعالأخيرالزمنفي

(.)ملائكتهالصالحينبالمسلمين

اَخر.إنجيلأييذكرهلمالمثلهذا-

البمثر،أجسادعلىالواقعجهنمفيالعقابإلىيشير(الأسنان)صريرعنوقوله-

.يزعمونكماروحانئاوليسللأجساد.الجنةفيالثوابيكونوبالتالي

ومن،فأخفاهإنسانوجدهحقلفيمخفثاكنزَاالسمواتملكوتيشبه)أيضا-

النصبعلتحريضَاهذايكونألا(الحقلذلكواشترىلهكانماكلوباعمضىفرحه

الحقل.واشترىوذهبفأخفاهكنزَاووجدلهليسحقلفيحفرالرجلفهذا؟والسرقة

مناسباتفيقالهالعله.مملتكرارهذاولكن.منهأصحولكنهالمعنىبنفسالتاليوالمثل

طبيعية.غيربصورةجمعهاالذيهووالراويمختلفة

واحدةوجدفلماحسنهلآليءيطلبتاجرَاإنسانَاالسمواتملكوتيشبه)أيضَا-

وأ،الحذفعلدليلفراغيوجدثمواشتراها(لهكانماكلوباعمضىالثمنكثيرة

بدنياهالآخرةيشتريالذيالحقعنالباحثإلىيشيروهو.الكتابمنجزءسقوط

كلها.

نوع،كلمنوجامعةالبحرفيمطروحةشبكةالسمواتملكوتيشبه)أيضًا-

الأردياءوأماغأوعيةإلىالجيادوجمعواوجلسوا،الشاطئعلىأصعدوهاامتلأتفلما

بقوله:يفسرهولكنه.والقحلالالهدايةإلىيشيرلعلهخارجَا(فطرحوها

الأبراربينمنالأشرارويفرزونالملائكةيخرجالعالمانقضاءفييكون)هكذا-

ال!!اتبفإنتررتوكما!الأسنانصريروالبكاءيكونهناكالنار،أتونفيولطرحونهم
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هذه.(الأسنانوصريرو)البكاء(للسمعأذنانلهو)من)حينئذ(مثلمعينةكلماتيكرر

عادته.

يقيمسوفاللّهأنيقولإذ،الكلاملهذامعاكسةَنظريةًلهفإن)بولس!أما-

بوقبهتافالسماءمنينزلسوفالذييسوعمعويحضرهمأولَاالمسيحيينالموتى

ومعهمالأحياءالمسيحيينتخطفسوفالملائكةفإنوحينئذ،اللّهوبوقالملائكةرئيس

حينكلهكذامعهويظلونالهواءفيالمسيحلملاقاةيومئذ!(حيَّايكون)الذيبولس

كلهم،يموتونلاالمسيحيينإن:بقولههذاوفسر17(أ-44:الأولى)تسالونيكي

كلهمويلبسون،بولسحياةفيسيحدثالذيالأخيرالبوقعنديتغيرونولكنهم

51:1.15الأولىإكورنثوسالفساد!)عدم

سيد(يانعمفقالوا.كلههذاأفهمتميسوعلهم)قال5(13:1)متىمعونتابع-

ولم.فقطمعلمهمأنهيؤمنونأنهمالمعجزاتوفعلوامعجزاتهرأوامنعقيدةهيهذه

هناخاطبفقد.بالأمثالفقطالجموعيخاطبأنه(13:)13فيالمؤلفقوليتحقق

(؟يبصرونلامبصرونالأنهمقولهفيهميتحققفهل.بالأمثالتلاميذه

والزكاةوالصدقةوالصومالصلاةعنالأناجيلهذهفيالدينيالتعليمأين-

والسنة؟القرآنفينجدهاالتيالتعليممنإلخالمنكر...عنوالنهيبالمعروفوالأمر

موسىلعبدهاللهشريعةعلىكاملَااعتمادَايعتمدأنهيؤكدهذا.الإطلاقعلىأجدهاأ

بولس.زعمكماالتوراةينسخلمالمسيحأن.فًيِألشَلَامُ

فيمتعلمكاتب)كلكلهتعليمهفهموالأنهمأيذلك(أجلمنلهم)فقال-

جزء،فراغثموعتقاء(جددَاكنزهمنيخرجالبيتربرجلَايشبهالسمواتملكوت

لملكوتتلميذايصيرالكتبةمنواحدفأيالسببالهذاالحياةكتابطبعةفي!محذوف

مثلالدينىِالعلمأنيقول!المقدس)الكتابفيلأن،المعنىاختلف.00(السموات
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و)الكاتب(والأنبياءموسىوتعاليمالمسيحتعاليم،والعتيقالجديدفيهيوجدالكنز

أفضللهيكونالدينيالعلمهذاللناسويوضحموسىلكتابالمتعلماليهوديالعالم

.الآخرةالدارفياللهعندعاليةودرجةالدنيافي

حيث،الناصرةمدينةإلىأي(وطنهإلىجاء)ولمابيتهمنأي،هناكمنانتقلثم-

نشأ.وحيث()مريمبيت

بعكس،بهوتأثرواتعليمهفهمواأنهمأيبُهتوا(حتىمجمعهمفييعلمهم)كان-

ونفهم.قومهأبهتتالتيالتعاليمبعضالراويلنايذكرأننتمنىوكنا،قليلمنذقالما

للمعبد.ملازميسوعأن

طبعةفيجاءكما)المعجزات(يعني(والقواتالحكمةهذهلهذاأينمن)وقالوا

تدعىأمهأليستالنجار.ابنهذا)أليسبلدتهفيمعجزاتصنعيسوعإذَا.الحياة!تاب

عندنا(.أخواتهأوليست.ويهوذاوسمعانويوسييعقوبواخوته.مريم

.(91:ا)غلاطيةرسالتهفي(الربأخو)يعقوببولسذكروقد-

زنا.ابنأنهليسوعاليهوداتهامإلىيشير(814:يوحناو)إنجيل-

كان()يوسفأنويبدوالنجار()ابنيسوعأنيعلموناليهودأنإلىيشيروهنا-

معه.بالزنامريملاتهامهماسمهيذكرواأنيحبونلاأنهمأو،بلدتهمفيالوحيدالنجار

مريم(ابنالنجارهوهذا)أليسقالواأنهمكتب3(:6مرقس)إنجيلولكن-

قبل)ابن()متَي(:فزاداعهلا،لهيذكرونلاوهممريموأمهالنجار،هويسوعأنأي

تمامَا.المعنىليغير)النجار(

57(.:13)متىمعونتابع

مختلف.والمعنىفيه(يشكونإوكانواالحياةكتابوفيبه!يعثرونإفكانوا-

وصفوهاالتي!ةالعظتافىحبمكأاتاثكأأوشعلإء4،منبهتواأنبعدأنهميصدقمنولكن
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كمامريمولأمهلهاتهامهمإلافيه؟وقعواالذيالشكهووما؟فيهيشُكون،!القوات

)1(.الكريمالقرآنفيجاء

هلكثيزا.المؤلفبالغلقد(بيتهوفيوطنهفيإلاكرامةبلانبيليسلهم)فقال-

قبلهمنالأنبياءكلوهل؟وطنهفيكرامتهأهانواوبماذا؟بيتهفيليسوعإهانةحدثت

نبي(؟اليسليقولكذلككانوا

ليقبضواخرجواقرباءهألأن؟بالجملة.(أقربائه)وبين(6:4مرقسنجيلإ)وزاد-

2(.31:)مرقسمجنون:أي،مختلإنهقالوالأنهمعلي!؟

تحقيرهو،أسرتهوعنهو،صنعتهأوأبيهصنعةعنالكلامأنيسوعاعتبرفهل-

البشرأشدولكن.ندريلاأيضَا؟هميحتقرونهأنهمأوهذا،سببهمأهلهوأنله،

ونكمل.لنايشرحلامتى()إنجيلولكنأهلهممنأعداءلهمويكونالأنبياءهمابتلاءَ

الرواية:

عظيمةمعجزاتعندهمصنعأنهأي(إي!انهملعدمكثيرةقواتهناكيصنع)ولم-

به.يؤمنونلاوهم

لماذا؟أخرىفرصةيعطهملمولماذاأبدًا.ذلكبعدإليهايرجعولمالمدينةوغادر-

مننعلمأنناوخاصةالإطلاقعلمنطقيغيبركلامهذاذلك؟.بعدوأسرتهأمهيزرأ

!بعدهمنبالمسيحالمؤمنةاليهوديةالكنيسةرئيسصار)يعقوب(شقيقهأنالسيرةكتب

رنض،المقا-

)وطنه(إلىذهبمباشرةالمجمعرئيسوابنةالدمنازفةشفاءبعد6()مرقسه

.الحياةكتابطبعةفي()بلدتهأو()الناصرةوهي،مرقسيدعوهاكما

.(5611النساءسورة(1)
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أنهغيرواحدةقوةولاهناكيصنعيقدر)ولم.الاختلافاتمنجزءًاذكرناوقد

يايصنعلمأم،معجزاتصنعهليقدر؟لاإلهفشفاهم(قليلينمرضىعلىيديهوضع

مرقس؟

عشر.الاثنيأرسلثميُعَلِّمالمحيطةالقرىيطوفصارثم-

سبق.لماتمامَامخالفةروايةعنده(4:16لوقا)إنجيله

إلمما)وجاءفقال،مباشرةالتعميدبعدإليهاوجاء،صراحة()الناصرةاسمذكرفقد

صباهفترةنشأفقد(السبتيومعادتهحسبالمجمعودخل،تربىقدكانحيثالناصرة

الأنبياء،تربيةهيهذهالمعبد.فيالسبتيومالعبادةعلىمعتادَاوكان،هناكورجولته

الاويين(إلاالمجمعفييعلمأنلأحديُسمحولا،معلموهو،متعلمفهوليقرأ()قامثم

(.و)الكتبة

كلمةالمؤلفيذكرولمقرأمالهميشرحجلسثم61()أشعياءكتابمنوقرأ

منويتعجبونله،يشهدونالجميع)كانولكن،الأناجيلكعادةالشرحمنواحدة

.(204:الوقا(عليهاللّهنعمة)كانتلأنه(؟فمهمنالخارجةالنعمةكلمات

سقوطيعنيوهذاكفرناحومفيكئيرةمعجزاتصنعيسوعأنالمؤلفوذكر-

إخوتهولاأمهيذكرولمفقط(يوسفابنهذا)أليسفقطوقالوالوقا.إنجيلمنجزء

وأليشعإيليامنحدثمالهموذكر!وطنهفيمقبولَانبيليسإنهلكمأقول)الحىَفقال

إلىوأخذوهيسوعمنفغضبوااليهود،معيصنعاهلممااليهودغيرمعمعجزاتمن

،كفرناحومإلىوذهبالإعداممنوأفلتفقاومهمأسفلإلىبطرحهليقتلوهجبلحافة

التيالشياطينوأخرنَ؟سمعانحماةش!ثمالمجاء،فيالسبتأيامفييعلمهموصار

تما!ا.!و)مرقسإمتى!روايتيبعكس!اللهابنالمسيح)أنتوتقولتصرخ
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هذهذكر،الأخرىأناجيلالثلاثةيوحنافيهايوافقالتيالنادرةالمراتومن-

علحزَسهاالتيالسامرةإلمماذهبيسوعأنفقال43(:4)يوحنافيعجلِعلىالمقولة

هناكمنخرجاليومين)وبعديومينهناكوأقامبهواَمنوا(51متى)إنجيلفيتلاميذه

بعدذلكحدث(.وطنهفيكرامةلنبيليسأنشهديسوعالأن،الجليلإلىومضى

يومينهناكوظل،الأردننهرشرق(عبرة)بيتفيالمعمدانيوحنايدعلالتعميد

شمالأقمى،الجليلفي)قانا(إلىوتلاميذهأمهمعذهبالثالثاليوموفي،يتمشى

إلىوعاد،كفرناحومدخلثمخمر،إلىالماءبتحويلمعجزاتهأولصنعحيث،فلسطنِن

ولكنهأبعضهمبهوآمن،بالسوطاليهودضربحيثالهيكلفيالعيدليقضيأورشليم

)يوحنايُعَضَدُوكان،فلسطينجنوبأقم!ىفياليهودمقاطعةدخلثم!نفسهعليأتمنهم

حيثبالسامرةومر،الجليلإلىرجعثم2(:4)يوحنا!أحدَا!يعمدلمأنهمع22(3:

.السامريونبهآمن

لمالراويولكن،حدثقدليسوعالناصرةمدينةأهلرفضحادثةأنونفهم-

الأناجيل.منجزءضاعأويذكرها،

وهناك،مجهول!عيدلقضاءأورشليمإلىرجعثم،الملكخادمابنشفاءقصةثم-

اليهودفكان(سريركاحمل)قمالمقولةنفسلهوقالمشلولرجلشفاءمعجزةتمت

كثيرةمجادلاتوحدثتعادثم(،5:61)يوحناالسبتيومكانلأنه؟يسوعيطردون

معجزةصنعحيثطبريةبحيرةإلىالجليلإلىعادثم،قتلهوأرادواأورشليميهودمع

عننحتلفةبصورةالبحرإسكاتمعجزةثم،أرغفةبخمسةشخصآلافخمسةإشباع

وتسخمر.شرابودمهطعامجسدهأنقاللأنه؟تلاميذههجرهثم،الأخرىالأناجمِل

واضحة.بصورةترونكماالأخرىللأناجيلنحالفةبصورةالقصة
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عشرالرابعالإصحاح

ليحيوقالموتىقياصعمَيدة

وثنيضعقيدةهىمعجظفويصنعوق

لمدينةيسوعزيارةوقتفييعني(يسوعخبرهيرودسسمحالوقتذلك)في

بالطبعوهو!يسوعخبرالجنوبفياليهوديةملكهيرودسسمع،الشمالفيالناصرة

بالطبعوهو.ومات،يسوعميلادعندالمقاطعةنفسعلىملكَاكانالذيهيرودسغير

علىالقبضوقتفيالشمالفيالجليلعلىواليَاأوملكَاسيكونالذيهيرودسغير

بنفسأشخاصعدةبأنهمتفسيرًاالكهنةلهوجد،اضطرابفهذا6(:23الوقايسوع

وثنيين.بليهودَا،ليسواوكلهم،الأولهيرودسسلالة،الأمم

(القواتبهتُعْمَلُولذلكلأمواتامنقامقدالمعمدانيوحناهوهذالغلمانه)وقال

(المعجزاتيدهعلىتجرىولذلكالأمواتبينمنقاموقد)..الحياةكتابطبعةوفي

يعملالذيهوأقامهالذيالإلهأنأيبه()تُعْمَلُالأولالنصففينحتلفوالمعنى

يسوععنسمعهيرودسأنويتضح.يعملالذيهو:الثانيوفيبواسطتهالمعجزات

ليعيشواالموتمنالموتىبعضقيامعقيدةأننفهمهناومن.ودفنوهيوحناقَلانبعد

الراويلناوسيروي.دينيةعقيدةوليست،وثنيةعقيدةهيخارقةقوةلهموتكونثانية

الإنجيلأولفييوحناعلىالقبضقصةذكرأنمنذيذكرهاأننسىالتييوحناقتلقصة

.(4:21)متىفيدعوتهيسوعيبدأأنقبل

هرِودياأجلمنالسجنفيوطرحهوأوثقهيوحناأمسكقدكانهيرودس)فإن-

خافيقتلهأنأرادوئَا.لكتكونأنيحللالهيقولطكانيوحنالأن؟أخيهفيلبسامرأة

نبي()1(.مثلعندهمكانلأنه؟الشعب

46(.21:)متىفيالمسيحعنقالكما)1(
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أخيهزوجةأخذالجليلمقاطعةعلىوليَّاكانالذيهيرودسأنيعنيوهذا-

وأخذ3(،لوقا)إنجيلبحسبسوريا!فيإيطوريةمقاطعةعلىوليَاكانالذيفيليص

اليهوديةفييعيشكانالذيالمعمدانيوحنافعارضهليتزوجهاأخيهزوجةهيرودس

الملكقبضفكيف.المخادعالملكسلطانعنبعيدَاالبنطيبيلاطسسلطانتحت

؟أخرىمملكةفييعيشوهويوحناعلىحالمخا

انصرفأُسلميوحناأنيسوعسمع)ولما(4:21متى)إنجيلقوليفسرهذالعل

،الشماللملكوأسلموه،الجنوبفييوحناعلفتنوااليهودبعضأنأي(الجليلإلى

يذهبلمولكنه،الأقوىالملكحيث،الشمالمملكةإلىالجنوبمملكةمنيسوعفذهب

2(.:11)متىمننفهمكمافيهيوحناشكحتى،السجنفييوحنالزيارة

ولم؟البساطةبهذهسوهـلاملكزوجةالشمالملكأخذكيفندريلاأنناالمهم-

3(!إلوقا)طيبارلوس(القيصريتدخل

الاويين؟التوراةفياللّهلشريعةيوحناليخضعهمايهوديينالملكانكانوهل-

التاريخبحسبوثنيانإنهماكلا..حيّوهوالأخزوجةمنالزواجبتحريم(18:16

المسيحي.

العروسوأنخطا،الكلامهذاأنيؤكدوالإسلاميالمسيحيالقصصولكن-

سكوتيفسروهذا.الوثنيينشريعةمنيكونوقد.معقولوهذا،أخيهزوجةابنةكانت

أيدينا!بينالتيالتوراةفيمحرمغيروهوقيصر،إلىشكوىرفعهوعدمالأخ

نأتذكروالتىِ،المسيحأيامفيكانتالتيهيليستالكتبهذهأنيؤكدوهذا

الله.بأمرهذاعليهمحزَميوحنا
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(هيرودسفسَرَّتالوسطفيهيرودياابنةرقصتهيرودسمولدصارلمّا)ثم-

فأذهلته.تمامَا.عاريةكانتأنهاقيل

أمهامنتلقنتقدكانتإذفهييعطيها.طلبتمهاأنهبقسموعدثم)من-

الأقسامأجلمنولكن،الملكفاغتمالمعمدانيوحنارأسطبقعلىههناأعطني:قالت

علىرأسهفأحضروا.السجنفييوحنارأسوقطعفأرسل.يعطيأنأمرمعهوالمتكئنِن

!بالرأسأمهافعلتماذاندريولاأمها(إلممابهفجاءتالصبيةإلمماودفعطبق

تصرخوهيالهواء،فيطارتالمعمدانيوحنارأسأنالمسيحيالقصصويقول

لمخرافةوهذه.عامكلاستشهادهذكرىفيتظهروأنهاهكذا،وظلتلك(يحلالا

أحد.يشاهدها

يسوعسمعفلما.يسوعوأخبرواأتواثم،ودفنوهالجسدورفعتلاميذه)فتقدم

منمشاةوتبعوهالجموعفسمعمنفردَاخلاءموضعإلمماسفينةفيهناكمنانصرف

(!المدن

وهي،الناصرةفيكانيسوعأنبدايتهافيالراوييقولإذ،القصةاضطربتهنا-

نأيقولبدايتهاوفي؟سفينةركبفكيف،طبريةوبحيرةالمتوسطالبحرعنجدَابعيده

فييسوعوجودأثناءفيحدثيوحناقتلأنيقولنهايتهاثميوحنا،قتلبعدحدثهذا

!وانصرفبهوسمع،المنطقةنفس

عودةقبلحدثالقتلحادثأنيقولان(9لوقاو)إنجيل6(مرقس)إنجيلفي

-إنالاختلافاتوسنذكرممَى()إنجيلبخلاف،التبشيريةرحلتهممنيسوعتلاميذ

اللّه-.شاء

كعادته.القصةهذهيذكرفلمالوحيد،العيانشاهديوحنا()إنجيلأما
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يوحنا؟قتللطلب!هيرود!ىاغتصلهاذا

بارأنهعالمًايوحناجهابكانهيرودسلأن25(6:مرقس)إنجيليقول-

وهذا(سمعهوبسروركثيرًا،فعلسمعهوإذا؟(السجن)في!يحفظهوكان،وقديس

مسجونًا.يكنلميوحناأنواضح.عجيبتناقض

وأنه،يسوعيرىأنيتمنىكانهيرودسأن8(:9:9،23لوقانجيل)إويقول-

يالهذا.غريبتناقضفهذاأيضَا،الراويطذاعجبَا!عليهمقبوضوهوراَهلمابهفرح

القاتل!الحب

مجهولمكانإلى،المعمدانيوحنابسببالثانيةللمرةهربيسوعأنهوالمهم-

!الأقدامعلىسيرَاوتبعوهمكانهعرفواالمدنفيوهمالجموعولكن.وللمؤلفللوحي

.الأقدامعلىسيرَاالمسيحيقطعهالمفلماذامشيهايمكنالمسافةكانتفلو

ركبيسوعوأن(،المدنكلمنإجموعتبعهأنهللراويالخطيرةالمبالغاتومن-

السفن.قيادةيعرفكانفهل،وحدهالسفينة

عَقَدَهُالذيالنبيخالتهابنجثةعلىيصليأنمنيهرب)رب(منليسوعيا-

منيقودهوكان،يسوععلىالقدسالروححلَّوبسببهاالخطايالمغفرةالتوبةبمعمودية

.يسوععلاللهنعمةوكانتلاَخرمكان

يوحنا،زسيقطعهيرودسقصضرنشمقا

يسوعسار،دعوتهينشرونيسوعتلاميذانتشرلما14(6:مرقس)إنجيله

ولذلكالأمواتمنقامالمعمدانيوحنا)إنفقال،هيرودسالملكعنهوسمعمشهورَا

فلماالأنبياء!كأحدأونبي،إنه:اَخرونوقالإيليا.إنه:اَخرونقال.قواتبهتُعمل

عقيدةإ.الأمواتمنقامإذ4،رأسهأناقطعتالذييوحناهوهذاقالهيرودسسع
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لعظمائهالعشاءصنعهيرودسأنكتبإذكثيرَا،)متى(علىزادمرقسولكن.وثنية

يعطيهاأنفأقسم.والمتكئينهيرودسسرتوالراقصة،الجليلووجوهالألوفوقواد

حالايعصيهااأنطلبتفلما.أطلبماذاأمهاوسألتفخرجت.مملكتهنصفحمَى

فيمضواثمخلاء،موضعإلىمعهمفانصرف،إليهيسوعتلاميذجاءثميوحنا،رأس

السفينة.

هيرودسسمعبل،المحرمالزواجولاوأمهاالراقصةيذكرلم(9:9لوقاإنجيل)ه

يوحناهيرودس)فقال!مرقسذكر)مثلمايسوعتلاميذصنعهاالتيالشفاءبمعجزات

الكلاموهذا(يراهأنيطلبوكانهذا.مثلعنهأسمعالذيهوفمن،رأسهقطدتأنا

وجودمنتعجبهيرودسقتلهولما،معجزاتيصنعكانالمعمدانيوحناأنإلىيشير

الأمواتمنقاميوحناهوهذاأنيقللمهيرودسوأن.معجزاتيصنعاَخرشخص

،معجم!اتيصنعالذيالرجلهذايرىأنيتمنىكانولذلك،معجزاتيصنعولذلك

ثم.دعوتهمبفضلمشهورَاصارحتىمكانكلفيدعوتهينشرونتلاميذهكانوالذي

وهيصيدا(إبيتمدينةبجوارخلاءموضعإلىمعهميسوعوانصرفالتلاميذ،رجع

(.سبقوهالجموعأنقالا:ومرقس)متىالجموعوتبعه،طبريةبحيرةشرقشمالتقع

الكريم.القراَنمنهيخلوماوهذابالشَاقضات،مليئةالبشركُتبهكذا

:(41:41)متىمعونتابع

منخرجهل(مرضاهموشفاعليهم!حننالجموعأبصريسوعخرج)فلما-

.يقصدهالذيالموضعإلىسبقوهقدالجموعفيكون.السفينةمنخرجكلا.الخلاء؟

!المدنكلمنبالمرضىمشواأنهمالكلامهذاومعنىندريلا؟وجهتهعرفوافكيف

.المعجزاتوكذلكوهميةالقصةتبدوبهذا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


16!لاصالمسيحيسوعحياة

كانبلوحدهينصرفلمأنهلكمأقلألم(تلاميذهإليهتقدمالمساءصار)ولما-

لحظةفييذكرهمأننسىالراويهذاولكنوالوقا()مرقمس(ذكركماتلاميذهمعه

.الهروب

القرىإلىيمضوالكيالجموعاصرف.مضىقدوالوقتخلاءالموضع)قائلين-

ليأكلوا،أنتماعطوهميمضوا.أنلهمحاجةلا:يسوعلهمفقالطعامَا.لهمويبتاعوا

فأمرههنا.إلىبهاائتونيفقال.وسمكتانأرغفةخمسةإلاههناعندناليس:لهفقالوا

نحونظرهورفعوالسمكتين،الخمسةالأرغفةأخذثم،الشعبعلىيتكئواأنالجموع

(.السمك)نسي.للجموعوالتلاميذللتلاميذ،الأرغفةوأعطىوكسر،،وباركالسماء،

تلميذالكلمملؤةقفةعشرةإثنتىالكسرمنفضلمارفعوائموشبعوا،الجميعفأكل

ع!ئرخمسةحوالييعنيوالأولاد(النساءعدامارجلآلافخمسةكانواوالاَكلون(قفة

(.فقطوولدإمرأةرجلكانالوتقريبَاإنسانألف

الأناجيلمؤلفيوكل،الثهعلىأثنىأيوباركاللهإلىأيالسماءإلىنظرهرفع-

يكنلمإن:لهموأقول.المسيحتأليهلأجل،المسيحيونوهكذاقليلَا،لاإاللهيذكرونلا

وكيف؟اللهعرشحيثالسماءإلىنظرهرفعفلماذاالبركةهذهيمنحهأناللهيسأليسوع

عقيدتكم؟فيواحدَايكونا

:(صلَالئَهُفًيِوَسَلَآ)1محمدسيدناوكذلك،مثلهانبياءلأافعلوقد-

ونهارَا،ليلَاسنةأربعينالصحراءفييهوديمليونيفأطعماللهإلىصلىموسى5

ولاخمرَايشربواولم،نعالهمولاثيابهمتتمزقولم()السلوىوالطيور()المنالرقاقمن

وحفنةالزيتمنبكوزونصفسنينثلاثأرملةأطعمدايليا(ه92:)تثنيةمسكرَا

إليشعفعلبالمثلو.معهايأكلوكان،يومألفمنأكثرأي(17:44أول)ملوكدقيق

الله.إلىالأياءصلاةبه!كةالطعامتكثير!أإ
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حضىالأوانيتملأفصارتاللهباسمالنبيباركهازيتبدهنةديونهاامرأةسددتإذ

بقى.ب!اوبنيهاهيوعاشت4(ثاني)ملوكعليهاماسددت

عندمعجزةلأيفعلردأيتجدلاأنكالأربعةالأناجيلفيالعجيبولكن-

يؤكدرفضوهالذيبرنابا()إنجيلبينما،معقولغيرأمروهذا.الجموععندأوالتلاميذ

)برنابا(؟الصادقفأيهم.اليهودوعلىالتلاميذعلىطيبَاأثرَاالمسيحفعلهامعجزةلكلأن

بالطبع.

.حالعادةحلهمبينهمباختلافاتالثلاثةالائاجيلذحرتهاالقصةوهذه-

خبزونبتاعأنمضيليسوعالتلاميذوقال)المساء(الوقتيذكرلم6()مرقسه

يتكئونالجموعيجعلواأن(الجموعيأمر)ولمفأمرهمليأكلوا...ونعطيهمديناربهـائتي

)جنودخمسينوخمسينمئةمئةصفوفَاصفوفَافاتكأواالأخضرالشعبعلىرفاقَارفاقَا

السمك(ومن..الكسرمنرفعواثم...للجميعوالسمكتينالخبزوقسم.!(.المعسكرفي

؟(.بناتيوجد)ألاوالأولادالنساءيذكرولم

الشعبطذاطعامَاونبتاعنمفيىأنإلا..يميلالنهار)فابتدأ(912:الوقا5

أتكئوهملتلاميذه)فقال!لأسرةاباقييذكرولمرجل(آلافخمسةنحوكانوالأنهم،كله

ومرقسمتىوخالف.القفففيالسمكيذكرولم.(هكذا.ففعلواخمسينخمسين2فرقَا

التالية:الأحداثفي

.المعجزةهذهفيالأخرىالثلاثةالأناجيلويوافقعادتهعلىيخرج6()يوحناه

يسوعفرفعقريبَااليهودفصحُوكان،تلاميذهمعهناكوجلس،الجبلإلىيسوع)صعد

!ان!اهؤلاء.ليأكلخبزَانبتاعأينمنلفيلبسفقالإليهمقبلكثيرَاجمعَاأنونظرعينيه

منهمواحدكلليأخذديناربمئتيخبزيكفيهملافليبسأجابه...ليمتحنههذاقال

معهغلامهنابطرسسمعانأخوأندراوسوهوتلاميذهمنواحدلهقاليسيرَا.شئًا
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الناساجعلوايسوعفقالهؤلاء!لمثلهذاماولكنوسمكتان،شعيرأرغفهَخمسة

وشكر...الأرغفةيسوعوأخذ.آلافخمسةنحووعددهمالرجالفاتكأ...يتكئون

نإقالوا:يسوعصنعهاالتيالاَيةالناسرأىفلماشاؤوا..مابقدرالسمكتينوكذلك

ويختطفوهيأتواأنمزمعونأنهمعلمفلمايسوعأما.العالمإلمماالاَتيالنبيبالحقيقةهوهذا

(.وحدهالجبلإلىأيضًاانصرفملكَاليجعلوه

يرويواحدوكلوأولاد،نساءوجودعلى)متى(روايةإنجيلأييوافقفلم

صدقواأنهمالشعبفعلردعنبروايتهيوحناوانفرد.الشعبجلوسفينحتلفةأرقامَا

التمليك.لأجلالخطفبروايةوانفرد،ينتظرونهالذىِالنبيأنه

2(:41:2)متىروايةونتابع

)الشاطئالعبرإلىويسبقوهالسفينةيدخلواأنتلاميذهيسوعألزم)وللوق!-

ولما.ليصليمنفردَاالجبلإلىصعدالجموعصرفماوبعد.الجموعيصرفحتى(المقابل

الطعاموتوزيع،المعجزةقبلحَلالمساءأننسيالمؤلف-(هناكوحدهكانالمساءصار

وظلمنفردَاالجبلإلمماصعديسوعأنالمهمولكن.ساعاتيستلزمالاَلافهؤلاءعل

الرازقالخالقالربهل.الراوييذكركماالليلمنالأخيرالربعحتىالمساءمنيصلي

فيمستغرقعبدهوبل،كاذبفهويمثلكانلوالعبد؟دوريمثلهل؟لنفسهيصلي

لخالقه.عبادته

الريحلأن؟الأمواجمنمعذبةالبحروسطفيصارتقدفكانتالسفينة)وأما

بلغقدالتلاميذقاربإوكانيقولالحياةكتابطبعةوفي.مبالغاتهذه(مضادةكانت

والرياح،العذابذهب(.لهمعاكسةَكانتالريحلأن؟تضربهوالأمواجالبحيرةوسط

.أمواجفيهاتوجدلاالمغلقةوالبحيرات،القواربعلىتؤثرلا
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البحر(علىماشئايسوعإليهممضىالأخير()الربعالليلمنالرابعاطزيع)وفي-

هاجتالتيالبحيرةنفسأنهاقليلبعدوسنكتشف(.البحيرةماء)علالحياةكتابوفي

8.13:)متىفيوالموجالريحفيها

الخوفومنخيال!،أنهقائليناضطربواالبحرعلىماشيَاالتلاميذأبصره)فلما-

)جن(.يعنيشبح(!أنه)قائلينالحياةكتابوفيصرخوا!

نأ:النصارىويقولتخافوا(لا.هوأنا.تشجعواقائلَايسوعكفَمهم)فللوقت-

(.)المعلم:يعنيهوبينما(!)الثهأيهو()أنامعنى

فقال.الماءعلإليكآتيأنفَمُرْنيهوأنتكنتإنسيد)ياوقالبطرسفاختبره-

شديدةالريحرأىلماولكن.ليسوعليأتيالماءعلومضىالسفينةمنبطرسفنزل.تعالَ

بهوأمسكيدهيسوعمَدَّالحالففي.نجنيياربقائلَا:صرخيغرقابتدأوإذاخاف

السفينةفيوالذين.الريحسكتتالسفينةدخلولما.شككتلماذاالإي!انقليليالهوقال

جنيسارتأرضإلىجاءواعبرواولما(اللّهابنأنتبالحقيقةقائلينلهوسجدواجاءوا

(.طبريةبحيرةغربشمال)تقع

الريحتعوقهمفكيفصيادينمعظمهمالتلاميذهؤلاءأنأوضحأنوأحب-

سفينة،بحر،:فيقولجدَايبالغهناوالمؤلفجدَا؟صغيرةبحيرةفيقاربَايركبونوهم

.ريا!أموا!،،معذبين

كبار.رجاللأنهم؟ممَبولغيرأمرخيالرؤيةمنالتلاميذصراخ-

وقدأيضًا.والسحرةالصالحونيفعلهأنيمكنمعروفشيءالماءعلالمشي-

ذكرنا.كماذلكمنأكثراليهودأنبياءفعل
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)يايدعونهلأنهم؟بيسوعيستنجدولا!نجني)يارببالتهيستنجدبطرسكان-

ذكرنا.كماسيد(و)يا(معلم

عندهمكانت)متى(يافهلآخر،إنجيكيؤيدهالماللّهلابنالسجودوحكاية-

ب!ا؟النبوءةالتلاميذصدقهذايسوعفعلفلماالماءعلىيصثياللهابنمجيءعننبوءات

روايتك.فيالمسيحيخطوهاخطوةكلفيالنبوءاتصاحب)متى(ياأنك

،ءالهاعلىالمنتىمعجزةفىاكأناجيلبيقرقنقاواكأق

فهويصدقها.لالعلهلوقا،وتجاهلهاويوحنا،مرقسإنجيلاذكرهاالروايةهذه

وآخرهمنصارىمؤرخونقالمابحسبيرهولمالمسيحيعاصرلملأنهفقطينقل

كنيسةعنم0002سنةصدرتوالترجمة(الكنيسةتاريخ)مختصركتابهفي)أندروميلر(

مصر..شبرا.لإخوةا

يدخلواأنتلاميذهألزمثم،اللهبإذنالجموعطعمأتلاميذ،عودةبعد!6)مرقسه

مف!وذعهمماوبعد،البحيرةشرقشمالتقعالتيصيدا()بيتإلىوش!بقوهالسفينة

كانتالريحلأن(؟)التجديفالجدففيمعذبينرآهمالمساءصارولما.ليصليالجبلإلى

إلىصعدولما(،يمثلأو)يمزحيتجاوزهمأنوأرادالبحرعلىماشئاوأتاهم.مضادة

كانتإذابالأرغفةيفهموالملأنهم؟أنفسهمفيوتعجبوافبهتوا.الريحسكتتالسفينة

بعيدهوهيطبريةبحيرةغربشمالفيجنيسارتإلىجاءواعبروافلما.غليظةقلوبهم

ابنولا،لهالسجودبطرسيذكرولمإليها.!بالذهابأمرهمالتيصيدابيتعنجدَا

!عرفوهالسفينةمنخرجواولما!.إيمانهمعدمذكرتمامَاالعكسعلىبل،اللّه

منسنفهمكماالجليلبحرلضرقإلىأورسْليممنيسوععاد6(يوحنا)إنجيله

الجليلبحرغربإلى()الناصرةمدينتهمنجاءأنه(و)مرقس()متىبعكس،القصةنهايهَ

ويى.وحدهالجبلإلىذكرناكماالمُلكمنوهرب،اللّهبإذنالجموعوأشبع.(طبرية)بحيرة
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الغربيالشاطئإلىيعبروالكييأمرهمأنبدونالسفينةفيالبحرإلمماالتلاميذنزلالمساء

بسببالبحروهاج.إليهمأتىقديسوعيكنولمأقبلقدالظلاموكان)كفرناحوم(

يسوعنظروا(،الحياةكتابترجمة)حسبأميالٍثلاثةمسافةجدفواولمَّا،عظيمةريح

يقبلوهأدنفرضواتخافوا،لاهوأنالهمفقالفخافواالسفينةمنمقتربَاالبحرعلىماشئا

التيالأرضإلىالسفينةصارتوللوقت(يقبلوهأنيرجوهمأخذ)وكأنهالسفشِةفي

نأوأمرهموبشرهم،الشاطئعلواقفونالجمعوكان()كفرناحومإليهاذاهبينكانوا

031)كتابيفيالشرحوتجد92(.27-:6)يوحنا.عنهماللهليرضىاللّهبرسوليؤمنوا

(.البشاراتمن

تقعوهيجنيسارت(أرضإلىجاءواعبروا)فلما34(:41)متىمعونتابع-

.!إليهبالعبوريسوعأمرهمالذيلكفرناحومالمقابلالشرقيشاطئعلى

إليهوأحضرواالمحيطةالكورةتلكجميعإلىفأرسلواالمكانذلكرجال-)فعرفه

الشفاء(نالوالمسوهالذينفجميعفقطثوبههُدْبَيلمسواأنإليهوطلبوا.المرضىجميع

المرضىإلىثوبهأهدابيمدأنيسوعمنيطلبواأن،سخيفةولكنهاأخرىمبالغةوهذه

ليلمسواقدميهإلىينحنؤاأنللمرضىإذلالهذالأنفيوافقهم،فيشفوا،ليلمسوها

سيتفوّق()شيطانيسوعسيدجموهالذيبطرستلميذهفإنحالكلوعلى.ثوبهأسفل

)1(.!5:51الرسل)أعمالعليهمظلهبوقوعالمرضىويشفيمعلمهعلى

الليل!منالأخيرالربعفيحدثهذاوكل

عليهميخيمبطرسجاءإذاحتىوأصةفرشعلىويضعونهم،الثموارعفيخارخاالمرضىيحملونكانوا(1)

وكانوا،نجسةأرواحمنومعذبينمرضىحاملينأورشيمإلىالمحيطةالمدنمنجمهورواجتمع،ظله

.الموتمنفتاةيقيمبطرس36(:9و)أعمالحمجهم،يبرأون
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وضعواحيث،والضياعوالمدنالقرىيطوفكانأنه(6:55)مرقسعليهوزاد5

وكان.شُفِيَلمسهمنوكُل،ثوبههُدْبَولويلمسواأن!إليهوطلبوا،الأسواقفيالمرضى

أَسِرَّة!علموضوعينالمرضى

نأحولمجالاتفيالناسمعدخل،مختلفآخرمسيحفعنده6()يوحناأما5

دمه،ويشربواجسدهيأكلواأنأمرهمثم(،الحياةو)خبز(الحقيقي)الخبزهويسوع

عشر.الاثنيعدامامعهيمشونيعودواولم،تلاميذهكلفرجع
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عمفرم!ىالخاحالإصحا

كتبةيسوعإلى)جاءفلسطينشمالأقصىفيجنيسارتفيوهمأي)حينئذ(

يتنقلوهوبمكانهعلموافكيف.فلسطينجنوبمن(أورشليممنالذينوفريسيون

أيديهميغسلونلافإنهم،الشيوختقليدتلاميذكيتعدىالماذا:قائلينلاخر؟مكانمن

بلكلا.؟التافهالسؤالهذاليسألوهالمسافةهذهكلسافرواهلخبزَا(يأكلونحينما

يقوطاأنيمكنلاالمسيحلسانعلىوهميةتعاليمَاالمؤلفيضعلكيآخر،أمرلأجل

هيالتيبالنظافةتلاميذهالمسيحيأمرأنمنوبدلَا.بربهمبالكمفما،بالتوراةعالمأي

بسبباللّهوصيةتتعدونلماذاأيضَاوأنتملهموقال)فأجابالعلماء:هاجم،الإيمانمن

موتًا(.فليمتوأمَااًبايشتمومن،وأمكأباكأكرمقائلَاأوصىاللّهفإن.تقليدكم

بها.العملويحباللّهوصاياهيالتوراةأنيعترفيسوعهوها-

:21)متىأمهيقابلأنرفضحينعلنَا،الأناجيلمسيحتعداهاالوصاياوهذه-

وأصل(.2:4)يوحنافي(امرأةياولك)مالوالخدمالسكارىأماملهاقالوحين(64

:52)خروجفي(إلهكالربأوصاككماوأمكأباك)أكرمالأولى.وصيتانالكلامهذا

جميعيرجمه...وأمهأبيهلقوليسمعلاوماردمعاندابنٌلرجلكان)إذاوالثانية(12

هوها؟.وهمجيةوحشية)الرجم(أنقالالذيفمن18(21:)تثنية(المدينةرجال

به.يتمسكالمسيح

الاَباءعنشفهيّاالمنقولةالتعاليماتباعفهوهناالمسيحيذمهالذي)التقليد(أما-

الطوائفكلفيوالعقائدالعباداتعليهتقومماوهذاجيل.إلىجيلمنالكهنة

واليونانية.والكاثوليكيةالأرثوذكسية
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يكرمفلامنيبهتنتفعالذيهوقربانأوأمهلأبيهقالمنفتقولونأنتم)وأما-

يعني؟الكلامهذامعنىمافهمتمهل(تقليدكمبسبباللّهوصيةأبطلتمفقد.وأمهأباه

المفروضةالعشورمن،اللهإلىبهيتقربالذيالقربانمنوأمهلأبيهيعطيالابنأن

ولاللوالدينسئايُعتبرلاأنهإلاللشريعةنحالفَاكانوإنوهذاذلكعلىيزيدولا،عليه

فقط.مالَاوليس،كريمةمعاملةالإكراملأن،الأبوينبإكرامالإلهيةللوصيةإبطالَا

هجوممعليتفق(الحياة)كتابطبعةفيالكلامهذابتغييرقامواذلكلأجل-

قدبهأعولكماإنأمهأولأبيهقال)منفكتبوااللهوصيةإبطالفيالحلماءعلىالمسيح

محافظةاللهبهأوصىماتلغونوبهذا،وأمهأبيهإكراممنحلفيفهوللهيكلتقدمةجعلته

إلىيقدمهبلمالَا،وأمهلأبيهيعطيلاالابنوصارتمامَا،المعنىفانعكس!تقليدكمعلى

الكتابحرّفالذيمنواعرف،التحريفهذاإلىوانظر!بالطبعالكهنةاليأكلهالهيكل

الدليل.هووما،عندهمالمقدس

هل.()يامراؤونالشعبأماملهمقائلَاالعلماءمعحديثهلإنجيليايسوعويكمل-

بالتقليديعملونمنعلىهكذانقولوهلالآباء؟بتقليدعملهممعيتفقالوصفهذا

الحسنة؟والموعظةبالحكمةاللّهسبيلإلمماالدعوةوأين؟الآن

!(18:21)تثنيةالقتلعقوبتهالدينرجالشتمأنيَعْلموالمسيح-

بشفتيه،ويكرمنيبفمهالشعبهذاإليَّيقتربقائلَا:إشعياءعنكمتنبأ)حسنَا-

وصاياهيتعاليميعلمونوهم،يعبدوننيوباطلَابعيدَا،عنيفمبتعدقلبهوأما

(.الناس

يغيرالذيفمنكثيرَاأصلهعن)إشعياء(كلامبتغييرالراويقام،وكالعادة-

وأ،ويحرفبُخَيَزالذيهوالمسيحيكونفإما؟المسيحإلىينسجهثم،ويحرفهالأنبياءكلام

.الأولالكتابيحفظلاأنه
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وأ)التقليد(،أي(الناسوصاياهيتعاليم)يعملونهناقولهمعيتفقوهذا-

منأهدافهمإلىيصلوالكي؟اللّهكتابهيأنهايقولونثم،بأيديهميكتبونهاالتيالكتب

اللهيقولحيث(91:13)إشعياءفينجدهالكلمةهذهوأصل.والسلطانوالجاهالمال

وأما،بشفتيهوأكرمنيبفمهإلمأَاقزبقدالشعبهذالأنالسيد)فقالإسرائيللبني

يكتمونلأنهميهددهمأخذثممُعَقَمه(وصيةمِنَيمخافتهموصارت،عنيفأبعدهقلبه

ليسولكنهالكتابةيعرفنبيمجيءعنأخبرهمثمبالبشر.اللّهويشبهوناللّه،كتاب

أعرفلافيقولاقرأ:لهيقالالذيالأميالنبيبعدهومن،الخاتمةالرسالةصاحب

كانالذيهووالثاني8!8:يوحنا)إنجيلفيجاءمابحسبالمسيحهموالأول:القراءة

28(.-91:ايوحنا)إنجيلفيعنهالمعمدانيوحنايسألوناليهود

المسلمينبعضفسرهفقد(يعبدونني)وباطلًاللمسيحينسبونهالذيالقولأما

أعلم.والله،نفسهالمسيحعلى

يعنيوافهموا(اسمعوالهموقالالجمعدعا)ثم(51:01متى)إنجيلمعونتابع

الذيالمكانغيرآخرمكانفيالجمعوكأن.وتلاميذهجينسارت!االموجودالجمع

ليقولواالشمالأقم!إلىالجنوبأقمىمنجاءواالعلماء،أنأوالعلماء.معفيهتحدث

انصرفوا!ثم،التافهالكلامهذا

(الإنسانينجسالفممنيخرجمابل،الإنسانينجسالفميدخلماكلإليس-

نجاسة،أنهيقولوالمالعلماءأنمع.الإنسانينجسلامغسولةغيربأيديالأكلأنيقصد

للصحة!المفيدةالنظافةوتركالعلماءنحالفةعلىيشجعأنهأم

.للتوراةالشيوختقليدمخالفةلهميشرحأنبهالأولىوكان-

والمشروباتالمأكولاتبعضأنيؤكد(الفميدخلماكلاليسالقولوهذا-

الخمرتحريمعن(51:الوقا)إنجيلفيجاءكما،والدموالميتةوالخمركالخنزيرنجس،
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عن11(والاويين3(:أ4)تحنيةفيجاءوما13(4،:13)قضاةفيومثلهالمسكر،

الآنالنصارىيخالفهوهذاوالمنخنق،والدمالميتةوكذلكالنجسةوالطيورالحيوانات

أنت(تدنسهلااللهطهره)ما(51:15)أعمالفيجاءلماخصأبتفسيرهذاكلويحللون

:51)أعمالفيأنجاسالأمميينأناليهودقولبخلافطاهرونالبشركلأنيقصدوهو

.يتبعوهولمالمسيحعبدوالقد128.

معنىتفسيرفيأخطأفقد،عليهالردعنالعلماءسكوتمنأتعجبأننيوأكرر-

!كالعادةيعارضوهولمالتقليد

نفروا(القولسمعوالماالفريسيينأنأتعلملهوقالواتلاميذهإليهتقدم)حينئذ

غيرالإهانةبسببالإنجيلمسيحمنالفريسيونتضروقد)الكتبة(نسىوالمؤلف

الهدايةأنأي(يُقلعالسماويأبييغرسهلمغرسكل:وقال)فأجاب.()يامراؤونالمبررة

ينكرهالذيبالقَدَرِالإيمانهوهذا.ضالفهواللهيهدهلمومنالسماء.فيالذيإلهيمن

عميانهم.)اتركوهم!؟عبدوهفكيفلأحد،هدايةيملكلاوالمسيح.كلهمالنصارى

هم(والفريسيون)الكتبةبأنحياتهنهايةفيالمسيحلوصيةمخالف(وهذاعميانقادة

منهم.يتعلموهبماويعملوايحفظواأنيجبالجميعوأن،موسىعنالدينيالعلمورثة

غيرالاَنحتىأيضَاأنتمهليسوعفقال!المثلهذالنافسر:لهوقالبطرس)فأجاب

القالصي؟والردالتوبيخهذالماذاولكن.الأمثالمنمثلَاالمسيحكلاميكنلم(.فاهمين

؟يجهلونماالناسيعلمأنوظيفتهأليست

الفميدخلماكلأنتفهمون)ألالكلامهالإنجيلمسيحتفسيرمعيواقرأ-

وذلكيصدرالقلبفمنالفممنيخرجماوأما.المخرجإلىويندفعالجوفإلىيمضي

شهافىة،سرقةفسق،زنى،قتل،،شريرةأفكارتخرجالقلبمنلأن،الإنسانينجس

(.الإنسانتنجسالتيهيهذه،تجديفزور،
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يخالفبل،الإنسانينجسمغسولةغيربأيديالأكلأنيقولوالمالعلماءأولأ-

!.الشيوختقاليد

فيالجسمخارجيخرجلأنه؟الإنسانينجسلاالفميدخلماكلليسثانيَا-

كماالإنسانينجسمامنهبل(791:مرقسإنجيلنصفيواضح)وهذاوالبرازالبول

المسيح.بهايعملوالتي،موسىللنبياللّهشريعةتقول

منتخرجولاوالبدنالقلبأفعالمنهيوالفسقوالزناوالقتلالأفكارثالثَا-

اللّهفيغفرهامنهاالإنسانيتوبأنيجبمعاصبىهيبل،الإنسانتنجمسولا،الفم

والكفر،بالكتابةأوبالفميكوناأنممكنالكفر(1والتجديفالزوروشهادة.للإنسان

التعليم.يكونهكذا(،)النفاقفقطبالقلبيكونأنيمكن

الإنجيل.يشرحهلمماوهذا،وقوليةوفعليةحسيةالنجاسةرابعَا-

ينقلكان)متى(أنالعلماءوقال،فقطمرقسإنجيلإلاالموقفهذايذكرولم-

رأيه.بحسبالكلامويغير()مرقسعن

الاَتي:()متىحذفهمماأي7()مرقسروايةفيزادمماوكان

الأوانيغسلومنهالشيوختقليدبحسباليهودعندالاغتسالوقسشرح-ا

!ثاثلأوا

(.قال)موسىكتب(أوصى)اللّهمنبدلَا2-

!!(!تقليدكملتحفظوااللهوصيةرفضتم)حسنَالهموقال3-

المثل.معنىعنكلهمتلاميذهفسألهالبيتودخل،الجمعتركيسوع-4

كاىيطهروذلكالخلاء،إلىيخرجثم،الجوفإلىبل،القلبيدخللاالطعام5-

!!!طعمةلأا
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لشروراهذهإنوقال!(و)جهلالحسد!):أي(شريرة)عين:لنجاساتافيزاد-6

.الإنسانوتنجسالداخلمنتخرج

الإنجيل.لمسيحالمنسوبةالأخطاءكثرةمنيخفف)متى(أنواضح-

21(::15متى)إنجيلمعونتابع

كبيرةمسافةساروصيدا(صورنواحيإلىوانصرفهناكمنيسوعخرج)ثم-

ماولاذهبكيفندريولا،لبنانفيالمتوسطالبحرساحلإلىطبريةبحيرةمنجذا

الاَتي:بدليل،المدينتينمنأييدخللمأنهالمهم.المسافةهذهفيحدث

الكنعانيين!بلادليستهذهأنمع(التُّخومتلكمنخارجةكنعانيةامرأة)وإذا-

إلىذلكقبليأتلمأنهمنبالرغمولكن26!7:مرقس)إنجيلسيوضحهماوهذا

تعرفالأجنبيةالمرأةبأنيفاجئناالراويأنإلا2(11:1)متىفيذكرناكماالمنطقةتلك

بكلمة(يجبهافلمجذَا.مجنونةابنتيداود،ابنياسيدياارحمنيإليه)صرخم!يسوع

إذلالها.يريدأنهأواحتقرها،أنهوالواضح.27(:9)متىفيالأعمياننداءنفس

المقدمة:فيوحدهيسيرأنهواضح(تلاميذهإليه)فتقدم-

فأصبحتتجاوزهاأنهواضحوراءنا(تصيحلأنهااصرفهاقائلينإليه)وطلبوا-

رغبته؟هذههل.الصياحعنتتوقفولمخلفهم

هذاقولهيكفيكمألا(الضالةإسرائيلبنيخرافإلىلأإأُرْسَلْلموقال)فأجاب-

)يوحنافيقالكمايتجاوزهاأنيقدرلالمأموريتهحدودولهمأمورعبدإنه؟نصارىيا

فقط.اللهرسولفهوشيئَا(نفسيمنأفعلأنأقدرلا)أنا:3(5:5

هذاينتظركانأنهيقولالراويوكأنأَعِنِّي(سيد،ياوقالتلهوسجدت)فأتت-

ويُطرحالبنينخبزيؤخذأنحسنَااليسمذلولةوهيلهاويقولليهينها،منهاالتذلل
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اليهود؟حقمنالشفاءأنويقول!لليهود،متعصبالمسيحأنيعنيالنصهذا(للكلاب

علالمرأةفوافقته(.)1كلابأبناءكلابلأنهماليهود؟غيرحقمنوليسالثهأبناءلأنهم

سيد،يا)نعمراجحوعقلوحكمةبأدبلهوقالتلابنتها،الشفاءتحتاجلأنها،قوله

كلمةأنفنعلمأربابها(مائدةمنيسقطالذيالفتاتمنتأكلتأكلأيضَاوالكلاب

عادية.كثيرةمعانِلهابل،التأليهتعنيلا)رب(

الكافرةالمرأةإنمسيحيًا(ليس)المسيحكتابهفيبرناردشو()جورجكتبوكما-

متحضرَا.وجعلتهقلبهمنالهمجيةفنزعتوحكمتها،بأدبهااليهوديالمسيحأحرجت

لها:قالتلاميذهأمامأحرجتهفلما.الطعامبعضتستحقالكلابأنلهفقالت

الساعة(تلكمنابنتهافشُفِيتْتريدينكمالكليكنإي!انكعظيمامرأة)يا-

الرومانيالمئةوقائدالكافرةهذهإلاالعظيمبالإيمانأحديصفلمالأناجيلومسيح

والسجودسيد()يالهوتقولإنسانَا،تراهإنها؟يعنيهالذيالإي!انهوفماالكافر.

الألقابتوحيكماكافرينوليس،وبرسولهبالتهمؤمنانأنهمايعنيإنه.كعادتهمللإكرام

.(85:متى)انظرمريضيهما.شفاءسببهووبرسولهبالثهإي!انهماوأن،والجنسيات

مخالفةوأهم.لعادةكاواختلفا2(74:مرقس)إنجيلسوىالقصةهذهيذكرولم-

كتبهم.هذه!()يونانيةالحياةكتابوفي(!سوريةفينيقيةجنسيتهاوفي)أمميةالمرأةأن

القصة.فيتدخلواالتلاميذأن)مرقس(يذكرولم5

نجس،روحبهاابنتهاوأنبيت،فيحدثاللقاءهذاأنمرقسقالوكذلك5

الشيطانيخرجأنوسألتهصياحبدونقدميهعندوخرتفأتت،يسوععنسمعتوأنها

تحتأيضاوالكلابسيديانعمقالت...يشبعونأولَاالبنيندعيلهافقالابنتها.من

يمدحولم!الكلمةهذهالأجللهافقالأربابها!)وليسالبنينفتاتمنتأكلالمائدة

!الكلابأولادالكلابأي(الكلاب)الجراءالحياةكتابفيالنص(1)
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المرأةتشكرهأنبدولىْالقصةوانتهت(.ابنتكمنالشيطانخرجقد)اذهبيإيمانها

!كالعادةأحدمنتعليقوبدون

غربَا.لبنانفيالمتوسطالبحرساحلمن(هناكمنيسوعانتقل)ثم-

والرحلةفلسطينشرقشمال!طبرلةبحيرةإلى(الجليلبحرجانبإلى)وجاء-

والتجهيل،مكانهيرفانلاوالراويفالوحي،مجهولأيضًاوالمكانقلنا،كمامجهولة

غربإلىفلسطينشرقشمالمنذهبوقد.وتناقضاتأخطاءفيالوقوعلعدمأيسر

.الجموعلتحاصرةبسرعةعادثم،الطريقفيامرأةليقابللبنالن

يحبأنهأو،هوايتهالجبالإلىالصعودوكأن(هناكوجلسالجبلإلى)وصعد-

:يقولالراويلأنالظهور؟

كثيرونواَخرونوشلّوخُرسْوعُميعرجْمعهمكثيرةجموعإليه)فجاء-

رأواإذالجموعتعخبحتىفشفاهميسوعقدميّعندوطرحوهم(أخرى)أمراض

إلهوئحدوا،يبصرونوالعُمي،يمشونوالعُرْج،يَصِيحّونوالشُل،يتكلمونالخُرسْ

إذاعةتوجدكانتهل!طويلسفرمنأتىأنهمعمكانهيعرفونالجموعكأن.إإسرائيل

المبالغاتهذه؟.الجبلعليسوعقدميعندمرضاهمطرحواوهل؟صناعيةوأق!ار

وجموع.المرةهذهقبل4(:3511،:23:816،9،:)4فيمراتعدة)متى(كررها

دهان!ا،يمدحوهولميسوعيشكروالمأنهمإلا،المعجزاتمنتعجبهممنبالرغماليهود

الرسل)أعمالفيبطرسقالكما،المسيحيَدعلالمرضىهؤلاءكلشفاالذياللهعظموا

صورةفييتجسدلاوأنه،لهشريكلاواحدأنهاللّهبأنمؤمنوناليهودلأن22()1(؟:2

فعلكماأنبيائهأيديعلىالمعجزاتإجراءعلالقادرهوبل،النصارىكقولإنسان

وسطكمفيبيدهاللهصنعهاوآيات،وعجائب،بقواتاللهقبلمنلكمتبرهنقدرجلالناصري)يوع(1)

(.تعلمونأنتمكما
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النصهذاومن.والعبادةالتمجيديستحقوحدهاللّهفإنولذلك.السابقينالأنبياءكل

.المعجزاتيسوعيدعلىالنّهيُجريولذلك،اللّهرسولهويسوعأنآمنوااليهودأننفهم

الإي!ان؟لهذاأثرًاسنجدهل،ولكن

الجمع؟علأشفقإنيوقال،تلاميذهفدعايسوع)وأمابقولهالراويويفاجئنا-

صائمين؟أصرفهمأنأريدولست،يأكلونمالهموليسمعييمكثونأيامثلاثةلهملأن

.الراويأيهايامبالغمنيالك(الطريقفييخوروالئلا

وماذا()1الصحراءفيمجهولةأيامثلاثةمرّتكيف:والكهنةالراويأسألوأنا-

التعاليمهيفما.الجموعيعلمكانأنهلابدكلا.صامتَا؟يسوعكانهلفيها؟حدث

حقنامنولكن.يهتمأحدولايعرفأحدلابلياليها؟أيامثلاثةاستغرقتالتيالكثيرة

أقلعلإنسانألفعشراثنيمنأكثروحولهموتلاميذهيسوعظلكيفنعرفأن

ويأكلونطعامفيهمكانأقربإلممايذهبوالمولماذا؟طعامبدونالمدةهذهطولتقدير

فيأو،الجبلعلىونسائهمبأطفالهمصائمينظلواوكيف؟وتلاميذهيسوعومعهم

قولهومخالفَا؟التعذيببهذاالإنجيلمسيحرَضِيَوكيف؟الأطفالخاصةالصحراء،

وهل؟معهم)يسوع(العريسدامما1(94:)متىحياتهفيتلاميذهصومعدمعن

صبرواقددامواوما؟الهلاكدرجةإلىبراحتهمالمضحينالمؤمنينمنالجيشهذاكان

27:)متى()اصلبهالعيدفيهتفمنومنهموالهلاكللعذابتركوهفكيفهكذاحوله

التعاليمتلكبمعرفةأطالبهموأنا.مقبولةوغيرمنطقيةغيرمبالغاتإنها2()2(؟12-5

صائمين.أيامثلاثةالخلاءفييصبرالجيشهذاتجعلالتيالخطيرة

ا:33(.ه)1()متى

العيد.فيأورشليمفيالبلادكلمنيجتمعوناليهودكان(ه:2)أعال)2(
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)فقالالجموعلإطعاموالسمكالخبزتكثيروهي،سابقةمعجزة)متى(ويكرر-

يسوعلهمفقال.عددههذاجمعَايُشبعحتىالمقداربهذاخبزالبريةفيلناأينمنتلاميذهله

علىيتكئواأنالجموعفأمر،السمكصغارمنوقليلسبعةفقالواالخبز،منعندكمكم

والتلاميذ،التلاميذ)وأعطىاللهشكروشكر(،والسمكخبزاتالسبعوأخذ،لأرضا

،مملوءةسلالسبعةالكسرمنفضلمارفعواثموشبعوا،الجميعفأكل،الجمعأعطوا

عنينمفراغجديوثموالأولاد(النساءعدامارجلاَلافأربعةنحوكانواوالاَكلون

تخومإلىوجاء،السفينةإلىوصعدالجموعصرف)ثم!محذوفأوساقطجزءوجود

الاَتي:لناويتضح(مجدل

واحدوطفلامرأةمعهرجلكلكانلوألفَاعشراثنيعنيقللاعددهمأن5

علىالطعامتوزيعفيالتلاميذاستغرقالوقتمنوجمم؟الجمعهذاكلجلسفأين،فقط

سبقه؟وماالعددهذا

بها؟يسافرونكانواهل،السابقةالمعجزةفيكمامعهمجاهزةالسلالأنونجد5

وسابقتها؟السلالهذهمصيرهووما

هذهيذكرفلمعندهمنتغييراتوضعمع)مرقس(منينقل)متى(ولأن5

حقيقية،ليستأوداعِبلاتكرارلأنهاو)يوحنا(الوقا(وتجاهلها()مرقسسوىالمعجزة

علم.أوالله

فكتب)مرقس(أما؟الحقيقةفأين)مجدان(.الحياةكتابطبعةفي)مجدل(ه

)دلمانوثه(؟

)جنيسارت(شمالطبريةبحيرةشاطئعلىتقعإمجدل!(أننجدالخريطةوعلى5

المسافةأنويتضح(المجدلية)مريمزانيةأشهرمدينةوهي)كفرناحوم(منجدَاقريبة
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منببساطةيذهبونوتلاميذهالمسيحجعلالعجيبالراويولكن،سفينةإلىتحتاجلا

معدومة.مسافةفيلسفينةيحتاجونثم،المتوسطالبحرإلىالبحيرة

إلىجاءاليونانيةالمرأةابنةشفاءقصةمنعودتهبعد8(مرقس)إنجيلورواية5

يأأعقد()أصمبشفاءوقام()متىبخلاف،مدنالعشروسطفيالبحيرةشرقجنوب

السمكيذكرولم،الجموعإطعامعن)متى(قصةنفسويروي(،يتكلمولايسمعالا

فقطآلافأربعةإلايذكرولم(،اللّهتبارك)قالاللهفباركالخبز،علىاللّهشكرمابعدإلا

)دلمانوثة(نواحيإلىوجاءوا،الجمعصرفثم(...ونساء)رجالجنسأيتحديدبدون

.الإطلاقعلىالمفسرونيعرفهاولا،الخريطةعلىلهاوجودلاالتي
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عشرالسادسالإصحاح

استهطرالت!ؤر

)مجدل!(.حدودعلمازلناونحن"ء3(:21)متىقصةيكرر

السماء(منآيةيُرْيهمأنفسألوه،ليجربوهوالصدوقيونالفريسيونإليه)وجاء-

القيامةأنيؤمنونيهوديةطائفةوهم()بالصدوقيونالأولمماالروايةفيالكتبةاستبدلهنا

فيوراءهيسعونوصارواشيءكلتركواوالطوائفالعلماءوكأن.فقطبالأرواحتكون

.بالحرفالأسئلةويكررونبلدكل

نأواتحدىمُحْمَرَّة(السماءالآنصحوقلتمالمساءكانإذالهموقالى)فأجاب-

السماءكانت)إذاالحياةكتابطبعةفيأوضحالكلامولكن.الكلامهذامنهمأحديفهم

صحوَا.سيكونالثانيالصباحأنأيصحو(سيكونتقولونالغروبعندصافيةحمراء

الوحي.منأفضلالأدباءأسلوبأنواضح

فيأوضحوهو،مُبهمكلام(بعبوسةمحمرةالسماءلأنشتاء؟اليومالصباحإوفي-

هكذامطر(.اليومأنتقولونالصباحفيمتجهمةحمراءالسماءكانت)هـاذاالحياةكتاب

قرنَا؟2(1)منحالهكانفكيف.يثاوْونمابهيفعلونبأيديهمكتابهم

ومن؟اليونانيالنصفييجدوهالمفهل(،)يامراؤونكلمةالحياةكتابوحذف-

؟المقدسالكتابلطبعةأضافها

(تستطيعونفلالأزمنةاعلاماتوأما،السماءوجهتميزواأنتعرفونمراؤون)يا-

وسيشتمهمدائ!ا،العلماءيشتمولماذا؟اللّهنبيأنهليتأكدواالسماءمنآيةطلبهمفيالمراءألِن

ومعالسماء،شكلمنالطقسأحوالاستنباطيستطيعونأنهميعنيوهوكثيرَا؟أيضَا

اليهودأنبياءحددالذي،المسيحهوأمامهمالذيأنعنهكتابهمنبوءاتيفهموالمذلك
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)1(.بأيديناالتيكتبهمبشهادةالآنمعظمهاضاعالتيكتبهمفيومكانهوزمانهصفاته

اليهود:علماءمعالإنجيلمسيحكلامونكمل

والتغيير،نحتلفوالمعنى(خائنشرير)جيلالحياةكتابوفي(فاصقشرير)جيل-

كنابهم.علىجرأتهميوضح

93(:)12فيالسابقالردمثل(النبييوناناَيةإلالهتعطىولااَية)يلتمس-

ليكونمعهميعيشيونانأكانالسماء؟مناَيةبطلبهم)يونان(علاقةهيما.بالحرف

لقد.تعليممنلهويا،أدبمنياله(ومضىتركهم)ثم؟ندريلاونحنالمسيحلجيلاَية

اليهود!عوامأمامالعلماءاحتقر

وعبرواتلاميذهمعالقاربركبيسوعأنأيالعبر(إلىالتلاميذجاء)ولما-

.ترونسوفكماالقصةليطيلهدفبلاوهميةتحركات.المقابلالشاطئإلىالبحيرة

والصدوقيين(الفريسيينخميرمنتحرزوالهمفقالخبزَا،معهمياخذواأن)نسوا-

خبزا.نأخذلمإنناأنفسهمفي)ففكرواالتلاميذ.مساكين؟.الكلامهذامنتفهمماذا

ثمخبزَا(تأخذوالمأنكمالإيمانقليليياأنفسكمفيتفكرونلماذالهموقاليسوعفعلم

عنليسإنيتفهمونلا)كيفقالثم،مرتينوالجموعهمأطعمهمأنهيذكرهمأخذ

فهمماذاقارئأيأسألوأناالخبز؟عنيكلمهملمأنهيفهمونكيفبل(لكمقلتالخبز

كلامليسهذاالخبز؟صناعةعنيتكلمأنهإلا)الخمير(عنالإنجيلالمسيحكلامعن

يخركلامًاقالأنهكتابهمبحسبالملوموهوالإيمانبقلةيتهمهمثم،الوحيأوالأنبياء

وهو:الراويمميذكرهالذيمرادهعلىمفهوم

.(12:51إلى9:93الثانيالأيام)أنجار18(:االثافي)صموئيل(1)
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فهموا)حينئذفكَتَبَنفسهيُكذِّبوالراوي،تعليمهميقصدأنهفهمواحينئذ-

راوٍمنلهياوالصدوقيين(الفريسيينتعليممنبلالخبزخميرمنيتحرزواأنيقللمأنه

له.وسنأتي3(-اة23)متىيخالفوهذا.كاذب

نواحيإلىيسوعجاء)ولماطبريهلبحيرةالشرقيالشاطئعلىنحنوبينما-

الإتجاهفيالبحيرةمنجدًاكبيرةمسافةعلىسورياداخلتقعوهي!فيلبسقيصرية

ومتى،،كيف:المجهولةالرحلاتعنالأسئلةنفسعليهاودمشقنحوالشرقيالشمال

إلخ؟...ولماذا

الحياةكتابفيالنصولكن(الإنسانابنأناإنيالناسيقولمنتلاميذه)سأل-

طبعةفيالجملةومعنى؟(.الإنسانابنأنا؟إنيالناسيقول)منتمامَامختلفمعنىله

ومعنى.شخصيتهعنالناسيقولهعماويسألالإنسانابنهويسوعأنالمقدسالكتاب

هامشوفي؟الإنسانابنهوالمسيحأنيظنونهل:الحياةكتابطبعةفيالثانيةالجملة

ابنأنالناسيقول)منبشواهد(-الجديدالعهد)كتاب0391سنةالقديمةالطبعة

إلىانظر،الإنسانابنهوآخرشخصعنالناسمعلوماتعنيسألهمهو(الإنسان

كانكيفأ؟829سنةإلى3591سنةمنفقطعامخمسينخلالكتابهمفيتلاعبهم

سنة؟1352منذالكتبهذهأصل

الأنبياء(منواحدأوإرمياوآخرون.إيلياوآخرون.المعمدانيوحناقوم.)فقالوا

يؤمنونكانوااليهودأنإلينافيوحي.المو!منوقيامتهالمسيحقتللراويةيمهدوالكاتب

أطلقمنأولأنننسىلاولكن.أخرىمرةليعيشالأمواتالأنبياءأحدقيامةبإمكانية

2(.-ا:41)متىفي)هيرودس(الكافرالرومانيالملكهوالشائعةهذه

نبوءاتأم؟تخمينإلىوتحتاجفزورةهيهلأنا(إنيتقولونمنوأنتلهم)قال-

)متى(؟يايسوعفيتتحقق
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هامشوفي()1(الحياللّهابنالمسيحهوأنت:وقال،بطرسسمعان)فأجاب-

الله(ابنكنت)إنالجبلعلىللمسيحالشيطانقولإلىيشيرا039سنةالقديمةالطبعة

)إنجيلأكدهماوهذا؟الشيطانهوالعقيدةهذهمؤسسأنلكمأقلألم3(.:)4في

123.:1)6في!شيطانبطرسأنحالًاترونوسوفبرنابا(

هذاالمسيحيعطونالمسيحيينلأن،بالمسيحعلاقةلهليسالحيئ()اللهوقوله

اللقب.

أمهباسميناديهلماذاأدريلايونا(بنسمعانيالكطوبىلهوقاليسوع)فأجاب

أبيه؟اسميعرفهوبينما

أنتأيضَالكأقولوأنا.السمواتفيالذيأبيلكن،لكيعلنلمودمَالحما)إن

كتابوفيعليها(.تقويلنالجحيموأبوابكنيستيابنيالصخرةهذهوعلىبطرس

الثانية.مثلواضحةغيرالأولىوالجملة.(.الجحيموقوات..صخر.إأنتالحياة

نأبدليل)متى(مبالغاتمنهوبل،الأخرىالأناجيلفينجدهلنالنصوهذا

خاصةكنيسةلهتكونبأنتلاميذهيأمرولم،حياتهفيبهخاصةكنيسةيؤسسلمالمسيح

رفعه.بعد

كمااللّهبأمرإنجيلهعلىأستأمنهأنهأقول(السمواتملكوتمفاتيح)وأعطيك-

:2)غلاطيةرسالتهفيذلكعلىبولسوشهد)2(7(:51الرسل)أعمالفيبطرسذكر

والبطاركة.الكهنةبفعلكُفَهالكلامَأفسدالتحريفَولكن7(،

يردولمتمافا،مختلفموقففيللمسيحالكلماتهذهقالبطرسأن96(66-:6يوحنا)إنجيلفيجاء(1)

المصطفى،أي(اللهقدوسانت)إنكأصلهاأنذكرالقديمةالطبعةهامشفيولكن.بكلمةالمسيحعلبه

الله.منالمختارأو

أنهبينناالقاختارقديمةأياممنذأنهتعلمونأنتم،الإخوةالرجال)أيهاوالمشايخللتلامذبطرسلَال)2(

قي:ايخات(ي!ةْ!ىبطرسوْتمن)1عنهيونسقاكوتشمنون!الإنجميلكلمهالأمميسمعبفميئ

إصافي.لبيالم!يحعلىاللهأنزلهالذيالإنجيل
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علىتحلهماوكل،السمواتفيمربوطَايكونالأرضعلتربطهما)فكل-

بالذاتروماوباباواتالكهنةأخذالجملةهذهومن(السمواتفيمحلولَايكونالأرض

وهـثةهمروماباباواتأنبزعمالتكفير(=)الحرمانالشجبوسلطانالتشريعسلطان

المسيح.تلاميذورثةهمأنهمالكهنةوبزعم،بطرس

فيقومآخر.إنجيليذكرهلمالذيالنصهذاوضعوامنهمأنهممتأكدأنالذلك

شرورهكلمنالمجرميحلأو،جهنمفيفيهلكالمخطئعلىالخطايابربطالبطركأوالبابا

)أسراركتابيفيالشرحوتجد(الغفرانإصكوكاخترعواومنه.الفردوسفيدخل

.(18:18)متىالمسيحلتلاميذالكلامنفسالراوييكرروسوف(الكنيسة

منيبدأوالبطاركةالكهنةأوالتلاميذ،أو،بطرسسلطانأنهووالعجيب-

أحكامهم!بتنفيذ-اللّهأي-السماءلهفتخضعالأرض

لماذاالآنفهمتمهل(المسيحيسوعإنهلأحديقولوالاأنتلاميذه)1(أوصى)ثم-

فقد،دعوتهنشرلأجلليسسوريا؟إلىوذهبفلسطينمنوخرجتلاميذهيسوعأخذ

فييلاحقونهالذينوعلمائهماليهودعنبعيدَابالتلاميذينفردأنلأجلبل،الحالفيعاد

القراء.عقولمنيسخرالمؤلفإن.الخطير.واللّهالسرهذاعنتلاميذهليسأل،مكانكل

لملأنهمالعلماء؟يشتمكانقليلمنذأنهمعالمسيحهوأنهيُخفيالفترةهذهكلبعدولماذا

؟يعرفوه

وقت(الوقتذلك)منالمسيحكلامأوبطرسكلامفيالتلاميذرأينعرفولم-

أنهلتلاميذهيُظهريسوع)ابتدأالمسيحإلهمنبوحيبطرسعلمهالذيالخطيرالإعلان

)حَذرَ(.الحياةكتابفي(1)
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ويُقتل،والكتبةالكهنةورؤساءالشيوخمنكثيرَاويتاْلمأورشليمإلىيذهبأنينبغي

(.يقومالثالثاليوموفي

الإلهية.والمشيئةللقدرخاضعفهوبذلكمأمورلأنهعليهيجبأي()ينبغيوقوله-

الثالثاليومفيفقيامته()1(ليالوثلاثأيام)ثلاثةقولهيخالف(الثالثاليوم)فيوقوله

القصتينكلتاأنيؤكدب!اذلكولاحدثهذالاولكن،ثالثةليلةالقبر!ابقائهيلغي

الإنجيل،هذابروايةفقطوليلتينيومَاقبرهفيظلالمقتولالمصلوبلأنمكذوبتين،

.يعذبوهلمالكهنةورؤساءوالكتباالشيوخفإنالإنجيلهذاروايةبحسبثانئا:

الجنودهمتعذيبهتولىمنأنوهيحقًا،يقولكانإنالحقيقةيذكرلملماذاوثالثَا:

.يفهمونلاوالخراففاشلالمؤلفولكن.تألمِفلأنهاليهود؟منوالخدمالرومان

ابن)المسيحهومعلمهأنبطرسيقولكيف،الكلامهذايعجبهلمبطرسولكن-

ويعطيه(السمواتفيالذي)الأبوحيمنهذاأنويقولمعلمهبهويفرح(الحيالله

تعذيبه؟بعدقتلهسيتمأنهالمسيحهذايقولثم،والربطالحلوسلطانالملكوتمفاتيح

1(هذلكيكونلا.ياربحاشاكقائلَاينتهرهوابتداإليهبطرس)فأخذهلذلك-

إليهيجذبهأنعلىيجرؤفكيف،ربوأنهالثهابنهويسوعأنحقَايؤمنبطرسكانلو

ولزجره؟

لالأنكلي؟معثرةأنت.شيطانياعنياذهبلبطرصوقاليسوعإفالتفت-

فكيف،ظهرهيعطيهوهوالمسيحكلمبطرسقوكان)التفت((.للناسبماوبللئهبماتهتم

السمواتفيالذياللهمنبوحيينطقالذيتلميذهأنيعرفلاالمسيح(؟إليه)أخذه

أنهوالسماء،الأرضوسلطانالملكوتمفاتيحوأعطاه،صخرةلأنهكنيستهعليهوبنى

.(12:04متىإإنجيل()1

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!191صالمسيحلشوعحياة

أفا؟عبدوهكيفالتلاميذ.أمامملابسهمنويجذبهويزجرهمعلمهعلىويتجرأشيطان

لهقالحين(شيطانياعني)اذهبالكلماتبهذهنطقيسوعأنفقالبرنابا()إنجيل

نأيعترفالمسيحأنمتىإنجيلفيالعجيبولكن(،الحياللّهابنالمسيح)أنتبطرس

بالإلوهيةلهعلاقةلاإذَافهوإ.الخطيةفييسقطهسوفأيللمسيح)معثرة(بطرس

التأليةبعقيدة(الله)ابنعنهيقولأنبطرسمنقبلفكيفبعيد،منولاقريبمنلا

كتبهم.منالأصدقهوبرنابا()إنجيلإنكلا.؟النصرانية

ضحايامثل!دئهتضحيةهوالمسيحقتليعنيبالثه(تهتملاالأنكهناوقوله-

الوثنية.النصارىعقيدةهذه.البشريةذبائحهمفيالوئنية

حالعادةءاكأناجيلصالحفىليستبطر!ىموقففىرنضوالمقا

لاآخربمسيحمشغولفهوتمامًاالموضوعهذاتجاهلكعادتهيوحناوإنجيل5

)1(.2(18:0إيوحناسرَايخفي

إلىوجاء،مجدلفيوليسصيدابيتفييسوعكان27(8:مرقس)إنجيله

يذكروالموتلاميذه،الإنسانابنيذكرلم،تلاميذهسألولما(فيلبسقيصرية)قرى

فقط.(عنهلأحديقولوالاكي)فانتهرهم.فقط!المسيحإأنتبطرسلهوقال)إرميا(.

يأ(علانيةالقول)وقال.الرابعاليومفيأي(يقومأيامثلاثة)بعدثم)يرفض(،وقال

فانتهرتلاميذهوأبصريسوع)فالتفتبطرسمنهغضبفلذلكالكلامبهذاصوتهرفع

بطرسرأواالتلاميذلأنأو،تلاميذهأماماهتزقدمركزهأنرأىلمايسوعأنأي(بطرس

ماندريولا.بطرسوزجريسوعغضب،معلمهمعنيدافعواولمويزجرهالمعلمينتهر

إ!والنهرإالزجرالمتبادلالعصبيالموقفهذامنالتلاميذموقفهو

دائَما.الهودمجتمعجثاهيهحَلوفيالمجمعفيحينكلعلمت!ق.علانيةالعالمكلصتأنايسوع)أجات!!!

بثيء(.أتكلملمالخفاءوفي
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تلاميذهعودةبعدحدثآنهقال،ثالثهروايةفعنده(918:لوقا)إنجيلأما5

شاطئعا!فلسطينشمالفيصيدا()بيتعندخلاءموضعإلىأخذهم،دعوتهنشرم!

آلافخمسةأشبعتم،مرضاهموشفافعلمهمكالعادةالجموعحاصرتهوهناك.البحيرة

معه(التلاميذ)كانصيدا(،)بيتالمكاننفسفيأيانفراد!عليصليهو)وفيماالثهبأمر

)ابنيذكرلمأنا(؟أنيالجموعتقولمن)فسألهم!معلممنلهيا.تلاميذهبدونيصلي

.!.الموتمنأي(قامالقدماءمننبيًا)إنزاودابل)إرميا(يذكروالموتلاميذه(الإنسان

فييحدثلموهذا.!الموتمننبيأيقيامةعلىيوافقوكأنهيعلقلمالمسيحأنوالعجمِب

)نحتارأي(الله)مسيحأنهفيهبطرسرأيوكان.كلهاكتبهموالمذكوركلهالعالمشاريخ

مثلا(يقوالثالثاليوم)فيوقاللأحد(،ذلكيقولوالاأنوأوصى)فانتهرهم(،الله

التعليق.نفسوعليها)متى(

وتلك.والكنيسةوالسلطان(اللّه)ابنبدونالروايةقالاإنجيلانيكونوبذلك5

كانإنجلكلأنوخاصةإلهيبوحييكتبللمسيحمعاصريغفلهالاخطيرةأمور

ظلتفهل.م325سنةتجميعهمتمحتىهكذاوظلواالاَخرطعنمختلفلبلدمكتوبًا

؟قرونثلاثةمنأكثرالعالمبلدانأغلبيةفيناقصةالعقائد

.وبطرسالمسيحبينالمتبادلوالزجرالانتهارالوقا(يذكرولم5

أورشليمفيقتلهعنالمسيحكلامعلىغريبَاتعليقَايضيف4(5ة9الوقاولكن5

نأوخافوا.يفهموهلالكيعنهممُخْفَىوكانالقولهذايفهموافلمالتلاميذ)وأما

تعليق.ولا(!القولهذاعنيسألوه

2(.16:4)متىمعونتابع

ويحملنفسهفلينكرورائييأتيأنأحدأرادإن:لتلاميذهيسوعقال)حيسئذ-

38(.:51)منمكرركلام(ويتبعنيصليبه
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قاليجدها(.أجليمننفسهيهلكومنيهلكها،نفسهيخلصأنأرادمن)فإن-

ولكن.عقيدتهسبيلفيللموتمستعدَاويكونويطيعه)1(للمسيحيتواضع:الكهنة

جاءكمانجسوالمصلوبملعونوهو،بالمقتولطللتشهيرهوبل،قتلأداةليسالصليب

)يهلكأفسروأنا!كلامهمعنىعنتلميذأييسألهلموكالعادة23(.-12:22)تثنيةفي

وأعلم.أعلىوالله،الدعوةسبيلفيبالجهادأي(نفسه

ماذاأو.نفسهوخسركلهالعالمربحلوالإنسانينتفعماذاالأنه16(:ا)5-

)فداء(يوجدلاأنهوتعني،بليغةوموعظةعظيمةنصيحة(نفسهعنفداءَالإنسانيعطي

فقط.الصالحوالعملالصحيحبالإيماننفسهيربحأنإلاللإنسان

واحدكليجازيوحينئذملائكتهمعأبيهمجدفييأتيسوفالإنسانابن)فإن-

عننبوءةإنهاأقولوأن.الديانوهواللّههو:أنيعنيأنهالكهنةقال()2(عملهحسب

والعبادةالنقيةالفطرةفيكالملائكةوأصحابه،الثهمنمنصورَاسيكون،بعدهالاَتيالنبي

بحسبإلاأحدعلىيحكمولاقومهبينعادلَاويكون.دلّهالكاملةوالطاعةتالقوة

عمله.

لإنساناابنيرواحتىالموتيذوقونلاقومَاههناالقياممنإنلكمأقول)الحق-

نإيعرفلالأنهدئان)3(،إلهأنهيقولأنهالمسيحعنتنفيالكلماتوهذه(ملكوتهفيأتيًا

روايةوهذه.فقطالتاليالأسبوعخلالبعضهمسيموتأمسيحيونالتلاميذكلكان

وتمزقتالكلامتضاربولذلكالإنسانابنهوالمسيحأنالقارئلإقناعتحريفهاتم

.زجرهأنهحتىالمشحعلىوانفعالهبطرسلتكبرإشارةفي(1)

.(..يعود.سوفالإنسان)ابنإلى(الحياة)كتابفيالنصغترواالخطأ،عقيدتهمأجلمن)2(

لكلماتابنفس(آدم)ابن(8:4مزمور)ترجمةونجد.03(ولثآه)ول!لإنجليزيةاالطبةفي(لإنسانابن)ا)3(

المؤلف،منتخريفهذادَثانَا؟أو!!يكونفكيف(آدم)ابنعنيتكلمأنههوفالصحيهح+ر؟()+!*آه

.المحرفمنتحريفأو
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فيأيامبعدمجيئهثمالكهنةتفسيربحسبالناسليجازيمجيئهعنقولهبينالعلاقة

وأناغريبةلحادثةيمهدوالراوي.والتلاعبالتحريفكثرةنتيجةهذهإ!إ.ملكوته

.بالعلىلهميخطرلاربمابليقولونهمماأغربالحادثةلهذهبتفسيرالنصارىسأفاجئ
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عمثهـبعالساحصحاالإ

علةِآدشَلَامُ.المسيححياةمعظممثل.مجهولةفترة(أيامستة)وبعد-

منفردين(عالجبلإلىبهموصعد،أخاهويوحناويعقوببطرسيسوع)أخذ-

ولاهنالا،يسمعونولايرونلاالذينالشهودهممعهصحبهمالذينالثلاثيهؤلاء

منالهدففما.المزعومالصلبقبلالحزينةصلاتهفيولاالموتمنالطفلةإقامةفي

لهم؟اصطحابه

جبلإنهوقالبرنابا!إإنجيلهواسمهذكرالذيوالوحيد.مجهولهناوالجبل-

صلبذكرىالحزينةالجمعةيومفيالترانيمفييقولونكماطابور()طورأو)طابور(

؟كثيرةأشياءفيأناجيلهممنأكملوهوبرنابا،إنجيليصدقونلافلماذا.مسيحهم

منذالمسيحكانبينماالسامرةمقاطعةحدودعلىالجليلمنطقةجنوبيقعالجبلوهذا

جغرافيَا.فاشلكتابهذاسوريا؟فيلحظات

كالنور(بيضاءثيابهوصارت،كالشمسوجههوأضاء،قدامهمهيئته)وتغيرت-

ولهذا.بالتحريفالألوهيةصفةلهليضيف(أمامهم)وتجلىالحياةكتابطبعةوفي

!.إلهةفهي)تجليات(المزعومةمريمظهوراتعنويقولون(التجلي)عيديدعونه

وسوف.اللهعندمنبمعجزةهيئتهتغيرإمكانيةعلىدليلفهوهذاحدثوإن-

يسوعومنظر(.18يوحنا)إنجيلروايةفيالبستانفيعليهالقبضمحاولةعندهذايتكرر

علاقةلافالأمر)1(3(28:)متىفيالموصوفالملاكمنظرمنبهاءَأقلهناالموصوف

.النصارىيزعمكمابالتأليهله

(.كالثلجأبيضولباسهكالبرقمنضره)وكان(1)
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شهودولا،الراويلنايذكرولممعه(يتكلمانلهمظهراقدوإيلياموسى)وإذا-

لذلك!الرسائلفيولا،الأناجيلفيلا،الخطيرةاللحظةهذهفيقيلمماكلمةأيالعيان

(.يسمعولايرىلا)شاهدأخهمأقول

ميخائيلالملاكإليهاللّهأرسلموتهبعدموسىأنوالنصارىاليهودوعقيدة-

سبققدموسىيكونوبذلكالسماء)1إ.إلىحيَّاورفعهفأحياه(الملائكةرئيس)ويدعونه

ربًّا؟المسيحيكونفكيفالسماء.فيحثاوالبقاءحئاوالرفعالموتمنالقيامةفيالمسيح

عاصنعةفي،إهانةأوقتلبدونالسماءإلىحيَّااللّهرفعهإيلياأنأيضاوعقيدتهم-

أعظمإيليافيكون،عندهمالمسيحرفعمنبهاءَأعظمبصورةنار)2(،منوخيلومركبة

وأإفاالمسيحيكونفلا.والسلامالصلاةمحمدنبيناوعلىعليهم.والمسيحموسىمن

موسىيعبدواأنعليهموجبوإلا.وعقيدتهمكتبهمبشهادةمعبودَاربَّاأوإلهابن

!!!المسيحقبلوإيليا

ظهورهوالرؤياهذهأصلأنفأرى.اللّهرسولأواللّهرجلتعني)إيليا(وكلمة

)جاء33()تثنيةفيموسىلنبوءةتحقيقَا،والسلامالصلاةعليهموموسىمحمدسيدنا

منتدايافيشرحهاوتجد(فارانجبلمنوتلألأسعيرمنلهموأشرقسيناء،منالرب

محمدهو(الإنسان)ابنأنتفسيرييصدقوبهذا(البشاراتمن)135كتابيوفي

وَسَفَوَ.عَنيماصَلتتَهُ

هنانصنعشئتفإنههنا.نكونأنجيد،ياربليسوعيقولبطرس)فجعل-

سحابةإذايتكلمهووفيما.واحدةولإيليا،واحدةولموسى،واحدةلك.مظالثلاث

تنفعهفلاوإلاالمسيحمنليسالمبهرالنورأنرأىقدبطرسيكونإذَاظللتهم(.نيرة

.(9يهوذا)رسالة(1)

(2:11الثافي)الملوك)2(
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هدهأماوالتلاميذ.الأنبياءتظللسحابةالحالفياللّهأرسلإذاقولهوصدق،المظلة

كانتلأنهاحجمَا؟منهاأعظمسيناءفيإسرائيلبنيسحابةكانتفقدالصغيرةالسحابة

والتدفئة.للإضاءةونارنورعمودإلىتتحولبالليلوكانتإنسانمليونيحواليتظلل

ننسمه)2(!الربأو)1(،يحرسهمالربملاكفيهاوكانت

اسمعوا(له،سُررتبهالذيالحبمِبابنيهوهذاقائلأ:السحابةمن)وصوت-

تجسدكماسحابةفي()الأبتجسدفهل،المعموديةعندصدرالذيالنداءنفسهوهذا

للنداءكانكماتأثيرأيالنداءلهذاتجدولن؟إنسانفيالابنوتجسدحمامةفيالروح

سيقفوالثالث،المسيحسيلعنوالثانيلسِهرب،الشهودفأحدالتعميد،فيالسابق

بشارةأيضَاهذهأنلتعرف)البشارات(كتابيفيوانظر.يحاكموهمنبجوارصامتَا

الصوتفقال(الله)رسول:أيإيليا()عندانتهىبطرسكلاملأنصَللَتَهُعَلَجهَوَسَ!وَ؟بسيدنا

...(.الحبيبابنهو)هذاعنه

منطقي.كيرفعلردهذاجدَا(وخافواوجوههمعلىسقطوالتلاميذاسمع)ولما-

درمثلوهو.القديمالتاريخمناثنانومعهيلمعالمسيحرؤيةمنيخافوالمأنهمخاصة

معمنكلسقطأخرىروايةوفي(34-:9أعمال)رواياتهإحدىفيوحدهبولسفعل

السماء.منوصوتنوربسبب(26:41إأعمالبولس

إلاأحدًايرواولمأعينهمفرفعواتخافوا.ولاقومواوقالولمسهميسوع)فجاء-

المقارنة.انتظرآخر؟إنجيلكقولنيامَاكانواأمرؤيا؟كانتفهل(وحدهيسوع

رأيتمبماأحدًاتُعلموالاقائلَا:يسوعأوصاهمالجبلمننازلونهم)وفيما-

بكتمانيأمرهم(؟ولماذاالموت)منيقللملماذا(الأمواتمنالإنسانابنيقومحتى

.(12-32:02خرو!)(02-41091وخخر)(1)

.(31:12وخ!خر)(2)
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كانإنه:الكهنةيقولى)المسيح(؟هوأنهحقيقتهيكتمواأنسابقاأمرهمكماالأمرهذا

أليستعجبَا.مصلوبَا.المسيحبقتلالفداءيمنعلئلا؟الشيطانعنالأمورهذهيخفي

التلاميذيسألهلموكيفوسمعوها؟القصصهذهورأوا،مكانكلفيحولهالشياطين

فيسنقرأكماتمامًاذلكعكسالواقعبينما،عاديأمروكأنها(الأمواتمن)القيامةعن

الإطلاقعلىالحادثةهذهيذكرواولمهذا،أمرهينفذوالمأنهموالأعجب.الإنجيلنهاية

وكيف؟الحقيقةفأين.يعقوبورسالةالثلاثةيوحنارسائلفيأويوحناإنجيلفيسواء

الأمر؟هذاإلىالوحييخبههملم

هاممنَىفيأو،(يأتيأنينبغيإيلياإن:الكتبةيقولفلماذا:قائلينتلاميذه)وسأله

التلاميذأنيعنيبما(()4:51)ملاخيإلىيشيرحيث(11:41)إلىيشيرالقديمةالطبعة

بعد.يأتِلمإيلياوأن،القيامةيوميعنيأنهفهموا

.البشاراتكتابيانظر.الأنبياءخاتمعنتنبأ()ملاخيأنوالصحيح

بعقيدةليقول!الحقيقةيخالفكلامَاالإنجيلمسيحلسانعلىيضمعوالكاتب-

معيتفقلالأنه؟المحرفينبفعلأنهأرىوأنا.المسيحبعدنبيلاأنهالحاليهالمسيحيين

هنا.التلاميذفهمهمامعولا،الكتابعلماء()الكتبةكلاممعولا،الأخرىالأناجيل

قدإيلياإنلكمأقولولكنيشىِء.كلويردأولَايأتيإيلياإن:لهموقاليسوع)فأجاب

منهم.يتألمسوفأيضاالإنسانابنكذلكأرادوا.ماكلبهعملوابل،يعرفوهولمجاء

(.المعمدانيوحناعنيتكلمأنهتلاميذهفهمحينئذِ

.متضارب)إيليا(عنالإنجيلمسيحكلامفإننفسكترىكما!القارئعزيزي-

بعضقالكذلك(.يعرفوهولمجاء)قدقالثمشيء(كلويردأولَا)يأتيعنهأولًافقال

ليسهوإنه:قالالمعمدانيوحنالأن)إيليا(عنبكلامهنفسهيقصدالمسيحأنالمفسرون

.ذكرهسبق(1)
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الذي!لَىللًهُعَيفِوَسَقَوَمحمدهوهنا(الإنسانابن)فيكون.(1)(22-91:ا)يوحنايلياإ

أنهفهمواالتلاميذأنوقوله.مراتعدةقتلهومحاولتهملهاليهودعداوةمنيتألمسوف

عندنا.شيءأهموهيالمقارناتإلمماوالاَن.المؤلفرأيهوالمعمدانيوحناعنيتكلم

الجبلى!علىوايلياظهورمىسىقصضرنضمقا

أحدهوأنههناقالكماأنهمعالموقفهذاإلىيتطرقلمكالعادةيوحنا()إنجيله

القصة.بتبليغمأموروأنه،العيانشهود

هيئتهوتغيرتكالثلججدًابيضاءتلمعثيابهصارت2(9:مرقس)إنجيله

مظالثلاثفلنصنع(يارب:)وليس،سيدييا:بطرسلهوقال(وجههإضاءة)بدون

والسحابة(.)زياداتمرتعبينكانواإذبهيتكلممايعلميكنلملأنهشئت(إن:)وليس

يسوعلاإأحدَايرواولمبغتهحولهمفنظروا(سررت)بهالصوتيذكرولم،منيرةتكنأ

منالقيامهوما)يتساءلونالأمريكتمواأنأوصاهمولما(.وجوههمعلىيسقطوا)ولم

إيلياعنالمسيحكلامفيوأضافمتى،روايةمنأكثرمعقولكلاموهذا(الأموات

لسيدناحدثمايوافقوهذا(ويرذلكثيرَايتألمأنهالإنسانابنعنمكتوبهو)وكيف

فيلهاوجودلاوهذه(.عنهمكتوبهو)كماإيلياعنوأضافاليهود.منصَلثنَهُعَلَجهَوَسَقَوَ

.المعمدانيوحناعنيتكلمأنهفهمواالتلاميذأنمرقسيذكرولمالأنبياء.كتاب

بيتمنجاءيسوعأنوكتبو)مرقس()متى(خالف28(9:لوقا)إنجيله

)وفيماليصليالجبلإلىصعدستة،وليسأيامثمانيةوبعدسوريا،منوليسصيدا

معهيتكلمانرجلانوإذالامعَا،مبيضَاولباسهمتغيرَا،وجهههيئةصارتيصليهو

يكملهأنعتيدَاكانالذيخروجهعنوتكلمابمجدظهرااللذانوإيلياموسىوهما

الواقفنِنوالرجلينمجدهرأوااستيقظوافلما،بالنومتثقلواتلاميذوالثلاثة،أورشليمفي

أنا(.لست:فقال.أنتإيليا.ماذاإذَا)فاْلوه(1)
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والسحابة(.ياقولمايعلملاوهو...معلمياليسوعبطرسقاليفارقالْههماوفيما،معه

بدون)مرقس(مثلالسحابةوكلام(السحابةفيدخلواعندما)فخافوامنيرةليست

فيأحدَايخبرواولمفسكتواهموأما.وحدهيسوعوجِدَالصوتكان)ولما)سررت(

الإنسانوابنإيلياعنكلمةأيوبدونمنهوصايةبدونأبصروه(ممابشيءالأيامتلك

بل،الإطلاقعلكاملةروايةأيفيإنجيلانيتفقلم(الجبلمننزلواالتالياليوم)وفي

جوهرية.اختلافاتاختلفوا

:(17:41)متىروايةنكمل-

لهمعملولا،الجبلفوقأنهيعرفونكانواالجمعوكأن(الجمعإلىجاءواإولما-

ينتظرونه!الجبلأسفلليلتهموباتوا،بهالإحاطةلاإ

شديدَا،ويتألميصرعفإنهابنيارحمسيدياوقائلَا:لهجاثيَارجلإليه)تقدم-

ركبةعلىينزلواأييجثواأنالوثنيينعادتهذهالماء(فيوكثيرَاالنارفيكثرَاويقع

شفاءعلىلقدرتهنظرًا،ذلكفوقوليسسيدَايسوعيرىولكنهالعظماء.أمام،واحدة

نركما.سوفكما()الجنالشيطانبسببيأتيالأناجيلفيوالصرع.النّهبإذنالمرضى

الرجل:قال

صحابأمنرجالتسعةأنهممع(يشفوهأنيقدروافلمتلاميذكإلى)وأحضرته-

ففشلوا.(أ:51)متىفي،الشياطينلإخراجلهمأعطاهيسوعأنقيلالذيالسلطان

عليهم:يثوربهإذا؟بزعمهمالسلطانواهبيفعلفماذا

متىإلى.معكمأكونمتىإلى.الملتويالمؤمنغيرالجيلأيهاوقاليسوع)فأجاب-

لقد.وبهمبهضاقالذيالمسيحعلىشديدَاعبئَايمثلالشياطينإخراجوكأنأحتملكم(

فيهؤلاءكلذنبما.اليهودمنجيلهوكل،ووالده،والمريض،والجموع،تلاميذهشتم

الذينالتلاميذهؤلاءيعطيسوفلحظاتوبعد؟لتلاميذهالممنوحالمسيحسلطانفشل
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سلطان،الحياةكتابطبعةبحسب)أعوج(أو(وملتويمؤمنغير)جيلأنهموصفهم

الضجروأصابهالبشرلمجتمللا)رب(منلهياالسماء!وفيالأرضعلىوالربطالحل

؟عبدوهكيفالبشر.بينعاشهمثلاثةأوسنتينخلالمههم

كلفيمعكمأنا)ها2(285:)متىفيالكلامهذاعكسسيقولىقليلوبعد-

.(17:17)متىمعونتابع.!القيامةيومإلىالدهر(انقضاءإلىالأيام

منالغلامفشفى،منهالشيطانفخرجيسوعفانتهره.ههناإفيَ)قدموهيسوعقال-

؟يسوعينتهرهلكيالطفلذنبما(الساعةتلك

نخرجه؟أننحننقدرلملماذاوقالوا:انفراد،علىيسوعإلىالتلاميذتقدم)ثم-

لكنتمالخردلحبةمثلإيمانلكمكانلولكمأقولفالحق.إيمانكملعدميسوعلهمفقال

لديكم(ممكنغيرشيءيكونولا،فينتقلهناكإلمماهنامنانتقلالجبللهذاتقولون

فكيف!.خردلحبةبمقدارولويؤمنونلاكلهمأنهم،لفشلهمالأولالسببهوهذا

والسبب(؟)1(13-6:21)مرقسمكانكلفيشياطينوأخرجوا،معجزاتعملوا

كتابفيالنصوهذا(والصومبالصلاةإلايخرجفلاابخسهذا)وأما:منهأهمالافي

فيلهوجودالاالنصفهذاالطبعةتلكمقدمةوبحسب،قوسينبينموضوعالحياة

كتابفيموجودَاكانأي(:قيمةقديمةنصوصفيظهرولكنه،المخطوطاتأقدم

وهذه.التحريفإنه؟ونؤمنلنرىالقيمةالنصوصهذهفأين.الأربعةالأناجيلكير

(914:)متىفيمعهمحياتهطولالصوممنتلاميذهمنعيسوعبأنتشهدالاْناجيل

أنهإنجيلفيأقرأولم)2((6:21الوقا(5:61الوقاصلواتهفيمعهيأخذهميكنولم

سابقًا:قلناهماعنهنقولالنصهذاولكن،التوبيخدائمهوبل،شجعهمأووافقهم

فثفوهم(كثيرلنمرضىبزيتودهنواكثيرةشياطينوأخرجوا.يتوبواأنيكرزونوصاروا)فخرجوا(1)

(.لثهالصلاةلاكلهالليلوقضىليصليالجلإلى)خرج(ويصليالبراريفييعتزلفكانهوإأما)2(
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سنواتمعهمقضىوكيف؟يصلونولايصومونلادامواماذلكقبلنجحواكيف

وهمبدعوتهأرسلهموكيف؟بالعباداتيأمرهملمولماذا؟والأفعالالصفا!بهذهوهم

متناقض.كلام؟يصلونولايصومونولا،مؤمنينغير

رنض،المقا

التلاميذإلىجاء)ولماكلهاالقصةفيمتىإنجيلخالف(9:41مرقس)إنجيل-

وركضواتحيروارأوهلماالجمعكلوللوقت.يحاورونهموكتبةَ،حولهمكثيراجمعَارأى

قد،معلمياوقال!الجمعمنواحدفأجاب.تحاورونهمبماذاالكتبةفسأل.عليهوسلموا

(.وييبسبأسنانهويصرفيزبد!يمزقهأدركهوحيثما!أخرسروحبهابني!إليكقدمت

وتلاميذهجيلهاتهميسوعأنيذكرولم.الطفلهذاشفاءفيذلكقبلفشليسوعيعني

علىفوقعالروحصرعهللوقترآهإفلماالصبيإليهقدموافلما.والاعوجاجبالالتواء

.الأبصرخحتىأباهيحاوروأخذ،الحالةتلكعلىيسوعفتركهويزبد(يتمرغالأرض

الأخرسالروحأيها:لهقائلًاالنجسالروحانتهر!يتراكضونالجمعأنيسوعرأى)فلما

فصاروخرجشديدَاوصرعهفصرخأيضًا.تدخلهولامنهاخرجآمركأن!الأصم

فعل.ردأيبدونالقصةوانتهت(فقاموأقامهبيدهيسوعفأمسكه..كميتِ

بل،ينتقلالجبليذكرولم،إي!انهمعدميذكرلم.(.تلاميذهسألهبيتَادخل)ولماه

نأالأناجيلمنونعلم(والصومبالصلاةإلابشيءيخرجأنيمكنلاابخس)هذاقال

!!مرقسيذكرهاولم،حياتهفيواحدةمرةصامالمسيح

وإذا.كثيرجمعاستقبلهالجبلمننزلواإذالتالياليوم)ويا37(:9لوقا)إنجيل-

روحوها.ليوحيدفإنهابنيإلىانظر.إليكأطلب،معلمياقائلَا:صرخالجمعمنرجل

فييلقيهأنهيذكرولم(إياهمرضضًايفارقهوبالجهدمزبدَافيصرعهبغتةفيصرخ!يأخذه

مزقهاَتهووبينما.هناإلىابنك)قدمقالحتى)متى(روايةمثلويكمل.الماءوفيالنار
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فبهت.أبيهإلم!وسلمهالصبيوشفىالنجسالروحيسوعفانحَهر.وصرعهالشيطان

نقليذكرولم.(..يسوعفعلماكلمنيتعجبونالجميعكانوإذ.اللّهعظمةمنالجميع

يصنعيسوعأنيؤمنوناليهودأنيذكرأنهفي!و)مرقس)متى(منأفضلولكنه،الجبل

بينهم.الأفضلهذا.مخلوقاتهجميعفوقوعظمتهالقلقدرةإظهارَااللهبأمرالمعجزات

)متى(:معنكمل

أيديإلىيُسفَمسوفالإنسانابن.يسوعلهمقال،الجليلفييترددونهم)وفيما-

الربعتشملكبيرةمقاطعةهي()الجليلجذا(.فحزنوايقومالئالثاليوموفي،فيقتلونهالناس

لأنه؟المؤلففشلأظهرولكنه،لهداعيلاتكرارهويسوعقالهالذيوهذا.لفلسطينالشمالي

(61:12)متىفيشرحناكما(لياليوثلاثأيام)ثلاثة(21:54)متىفيالسابققولهيناقض

سيقوم(1،17)6وفي،الرابعاليومفيسيقومأنهيعني(21)ففي(،يقومالثالثاليوم)وفي

قام28()متىالإنجيلهذافيوالقيامةالصلبقصةوفي،الرابعةالليلةويلغيالثالثاليومفي

السؤالعنيغنيلاجدًا()حزنواأنهمالراويوقول...اللّهشاءإنلهاوسنأتي.الثانياليومفي

والتعاليم.والأحداثوالمكانالزمنمجهولةفترةأنهاالمهمالاستنكار.أو

أماوقالوابطرسإلىالدرهمينيأخذونالذينتقدمكفرناحومإلىجاءواإولما-

هماالدرهمينهذينأنالحوارباقيمنسنفهموكمابلى(.قال.الدرهمينمعلمكميوفي

الدرهمينضريبة)يجمعونالحياةكتابوفي.الجزيةغيروالجباية(الجزيةأو)الجباية

كانيسوعأنالنصومعنى.للملكأنهاتقولالتيالقصةلباقيمناقضوهذا(للهيكل

)بلى(.للجُباةبطرسلقول،ذلكقبلالجزيةيدفع

تظنماذاقائلَا:يسوع)سبقهيبدو،فيما)1(بطرسحماةبيت(البيتدخل)فلما-

قال؟الأجانبمنأمبنيهمأمن؟الجزيةأوالجبايةالأرضملوكيأخذممنسمعانيا

8:5،14(.)1()متى
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اذهبنعثرهملئلاولكنأحرار.البنونفإذايسوعلهقال.الأجانبمن:بطرسله

تجدفاهافتحتومتىخذها،أولًاتطلعالتيوالسمكةالصنارةوألقيالبحرإلمما

يجمعونممنلأنههل)متى(بهاانفردالروايةهذه(وعنكعنيوأعطهمفخذهإستارًا

لاوبالتالي،الرومانيالاحتلالتحتيومئذكانتفلسطينأنوالمعروف؟الضرائب

البلدأصحاباليهودعلبالفعلالجزيةيفرضونالرومانوكان،أبناءهماليهوديكون

افتراءوهذا.خطأكلهسبص!إمعالمسيححوارفيكون2(ا-22:17)متىفيسنقرأكما

وفي(.مقدس)كتابهذاوأن)رب(يسوعأنلنايقولونثم.المسيحعلىالراويمن

بقيمةنقدية)قطعةتعني)استارَا(نجدالحياةكتابطبعةوفيالقديمةالطبعةهامش

عنواننجدالحياةكتابفهرسوفي؟المقدسالكتابفيلألغازاهذهفلماذا(دراهمأربعة

والجزية.الجبايةعلىيسوعكلاميخالفوهذا(الهيكلضريبةيؤدي)يسوعالاقصةهذه

تلاميذهجميعأنحالَانكتشفسوف؟فقطبطرسمعهكانيسوعهل:الراويونسأل

زوجتهمعهبطرسأنمعوحدهماعنهماالجزيةيدفعأنالإنجيلمسيحيأمرهفلماذا.معه

لأخرجرئاكانولو!والبخلالأنانيةيُعَلِّم)رب(منلهيا.بيتهفيالأقلعلوحماته

جباةانتظارهذاوالعجيبمعه.منجميععنالضريبةسدادتكفينقودفيهاسمكةَ

.!مكروهينأناسأنهمتقولالأناجيلأنمعيتكلمواوأالأحداثهذهكلالضرائب
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عشرالثامقالإصحاح

يسوعإلىالتلاميذتقدمالساعةتلك)فيبطرسبيتفيكفرناحومفيالاَننحن

:وقال،وسطهمفيوأقامهولدَايسوعفدعا.السمواتملكوتفيأعظمهوفمنقائلين

فمن.السمواتملكوتتدخلوافلنلأولادامثلوتصيرواترجعوااإنلكمأقولالحق

لهم:قالالحياةكتابوفي(السمواتملكوتفيالأعظمفهوالولدهذامئلنفسهوضع

الفطرةإلىالرجوعيقصدهوإذًاالصغار(الأولادمثلوتصيرونتتحولونلاكنتم)إن

كانالجزيةبطرسدفععندماأي(الساعةتلك)فيوقوله.الكاملالتوحيدأي،السليمة

لجنسمتعصبوناليهودلأن؟البناتيذكرولاالأولاديذكردائهـاوهومعهما.التلاميذ

:يسوعقالثم،نثىافيجنسضدالذكر

الصغارهؤلاءأحدأعثرومن.قّبِلَنيفقدباسميهذامثلواحدَاولدًاقَتلَ)ومن-

إعدامهيتمأيالبحر(لجةفيوُيغْرَقالرَحَيَحجرعنقهفييُعَتَقأنلهفخيرببالمؤمنين

البحروسطإلممايأخذونهثم،الحبوبطحنحجروهوعنقهفيجدَاثقيلحجربخعليق

عقلالصغيرللطفلهلولكن؟استتابةأوتوبةتوجدلاأ!للقسوةيا.فيهويلقونهالثائر

كالملائكةولكنهميدركونلاالأطفالأنتقولالكنائستعاليمإن؟بيسوعلإيمانايدرك

يكبرواحتىتعميدهمترفضقديمَاالطوائفكلكانتولذلك،السليمةالفطرةعلىأي

باقيزالتومافقطالعشرينالقرنفيالأرثوذكسإلاهذايخالفولم،العقيدةويفهموا

مقدسبزيتعراياوهمرشمهمويتم،للعقيدةالفاهمينالكبارإلاتعمدلاالطوائف

التفاصيلاقرأ.البروتستانتعداماالطوائفكلعندوالثديينوالفتحاتالأعضاءعل

(.الكنيسة)أسراركتابيفي

ويلولكنالعثراتتأتيَأنفلابد.العثراتمنللعالم)ويلعجيبَا:قولَاقالثم

والرحمة!التوبةونسي(العثرةبهتأتيالذيالإنسانلذلك
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رجلكأويدكأعثرتك)فإنالويلمنللنجاةالحلعندهالإنجيلمسسِحولكن-

ولكالنارفيتُلقىأنمنأقيأوأعرجالحياةتدخلأنلكخير.عنكوألمَهافاقطعها

الحياةتدخلأنمنلكخير.عنكوألقهافاقلعهاعينكأعثرتكوإن،رجلانأويدان

لأنه92(:5)متىفيمكررالحديثوهذا(عينانولكالنارجهنمفيتُلقىأنمنأعور

03(.22:)متىفيعكسهوسيأتي.القصةليطيلمللبلاالمَكراريحب

بالأجساد.الآخرةفيويتعذبواالبشريتنعمأنيعنيللإسلامالموافقالقولوهذا

فيفقطواحدنَفَّذَوقد.واحدةوبعينالأعضاءمبتوريالجنةيدخلواأنالغلطولكن

إوهووهوامرأةساقإلىنظرلمابمخرازعينهوفقأالوصيةهذهكلهالمسيحيالتاريخ

الكنيسةإلىيسيرونوبناتهمالمسيحيعبدونوهممثلهنرىلافلماذاالخراز(سمعان

لاب!اكثيرَايأمر)متى(عندالمسيحأننجدوسوفتستتر؟ممااكئرتكشفبملابس

21()1(.12،ا:9إمتىفيكمايستطاع

فيملائكتهمإنلكمأقوللأنيالصغار،هؤلاءأحدتحتقروالا-)انظروا

)هكذاقالثم،التوبةأهميةعنمثلَاضربثمأبي(وجهينظرونحينكلالسموات

كتابوفيالصغار(،هؤلاءأحديهلكأنالسمواتفيالذيأبيكمأماممشيئةليست

نأفتجد(السمواتفيالذيأبوكميشاءلا...أبيوجهحينكليشاهدون..).الحياة

الماقدسوحيهمكتابمنوأفضلأوضحالأدباءكتبهالذيالحياةكتابفيالأسلوب

بيكم=أ)أبيالنّهعبيدكلهم،تلاميذهمثلفالمسيح،تساوتالرؤوسأنويتضح.عندهم

الحديثلعل؟النّهوجهأمامحينكلفيالصغارملائكةتكونلماذاولكنإ.إلهكمإلهي

فيكماوالنهارالليلملائكةوتعاقب،اللّهعرشإلىالبشربأعمالالملائكةصعودعنكان

.مفهومإغير)متىرواهالذيالأسلوببهذاولكنه،التحريفوأفسده،الإسلام

الفردوسليدخلمالهكليبغوالغني.نفسهيخصالزواجعدمعلىيصبرلامن(1)
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ماذا.هلكقدمايخلصلكيجاءقدالإنسانابنالأنهوذكرهالذيوالمثل-

الجبالعلوالتسعينالتسعةيتركأفلامنها،واحدوضَلخروفمائةلإنسانكان.تظنون

التسعةمنأكثربهيفرحإنهلكمأقولفالحقيجدهأناتفقوإن.الضاليطلبويذهب

يوجدلاوكذلكمعثرتهمأوالصغارباحتقارلهعلاقةلاوهذاتضل(.لمالتيوالتسعين

.ضالخروفعنليبحثللذئابنهبَاالجبالعلىخروفًاوتسعينتسعةيتركعاقلإنسان

الإنسانعنيبحثالذياللهرسوليمثل(الإنسان)ابنأنالمستفاد:الدرس

الدين.معلمهوالذيالراعياتباعهوالذيالصحيحوالدينالتوبةإلىليردهالضال

كلامولا،بالحرفالمسيحكلامهوهذافليس،صحيحةغيرالصورةبهذهالراويةولكن

.عيانشاهدولا،إلهىِوحي

)ابنفوجدتها،الإنجليزيةباللغةالكتابفيعنهابحثتفقد(الإنسان)ابنأما-

.(2:1)حزقيال.الكتبهذهبأصلأعلمواللّه(،آدم

فقد.آخرمكانوفيأخرىوبصيغة،فقط(ا:51لوقا)إنجيلالمثلهذاوذكر-

)وكان،حولهوالجموعخرجثم،السبتفيالفريسيينرؤساءأحدبيتفييسوعكان

بهذافكلمهم،والكتبةالفريسيونفتذمر،ليسمعوهمنهيدنونوالخطاةالعشارلنجميع

.(..البريةفيوالتسعينالتسعة)يتركوفيه(المثل

عنالحديثبمناسبة،تلاميذهيخاطبيهانأنهقالالذي)متّى(يخالفوهذا-

:قالثم)صحراء(،يقولالجبلمنوبدلَا،الأطفال

قائلأوالجيرانالأصدقاءويدعو،بيتهإلىويأتيفرحَا،منكبيهعلىيضعهوجده)ي!اذا-

بخاطئالسماءفرحيكونهكذاإنهلكمأقول.الضالخروفيوجدتلأني؟معيافرحوا:الم

فلا،باطلكلامفيهأيضَاوهذا(توبةإلىيحتاجونلابارَّاوتسعينتسعةمنأكثريتوبواحد

نكمل:(.)متىروايةمنأكثرمنهالهدفأوضحولكنه،توبةإلىيحتاجلاباربوجد
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وحدكما(وبينهبينكوعاتبهفاذهبأخوكإليكأخطأ)هـان(18:15)!ى-

الكلامباقيهوالكهنةكلامومنالتحريفمنأنهأرىالذيولكن،رائعكلامهذا

تاقوملكياثنينأوواحذامعكفخذيسمعلمهـان،أخاكربحتفقدمنكسمع)إن

منيسمعلموإن،للكنيسةفقلمنهميسمعلموإن،ثلاثةأوشاهدينفمعلىكلمةكل

ليسوامعهيستحضرهمالذينأنيعتبرفهووالعشار(كالوثنىعندكفطيكنالكنيسة

الكاهن.هوفالمقصودالكنيسةعنوأما.أخاهليفضحأي،عليهليشهدوابل،للصلح

أَ!سَّسَبولسأنمع.باترونالمسيحبعدإلاالمسيحلأتباعكهنةولاكنيسةتوجدتكنولم

أخاهيصالحهلمإنولكن،السنينبدشراتالمسيحبعدكنائسالأوروبيةالبلادلبعض

يقولالمسيحهلاليهود.عندالضرائبكجامعكريهَاشخصَاأوكالوثنىكافرَايعتبره

مراتسبعلأخيهالأخبمسامحةسيأمرثوانيوبعدللعشارين()محبوهوالموصوفهذا

مرة(:094)اليومفيمرةسبعين

:أقولولذلكيهوديَّا،المسيحكانلقد

اليهود.لكاهنأخاهالمظلوميشكوأنأفهم-أ

والمسيحكتابهمحكمهذا12(:17)تثنيةكافرفهوالمعبدلكاهنيسمعلموإن2-

فيها.بماويُعلمللتوراةيخضع

ماكللكمأقول)الحق:بالتحريفالكهنةتدخلتؤكدعجيبةنقلةانتقلثم-

محلولَايكونالأرضعلتحلونهماوكلالسماء،فيمربوطَايكونالأرضعلىتربطونه

)1(.السماء(في

اقبلوا:!مموقالو)نفختلاميذهإلىجاءالموتمنقيامتهبعديسوعان32(:02يوحنا)إنجيلفيجاء!1)

الروحمنالسلطانهذاوكأن(أُمسكتخطاياهأمسكتمومن،لهتغفرخطاياهغفرتممن.القدسالروح

فلاأعظمالروحداما،بنفخةللتلاميذفاْعطاهالقدسالروحمنأعظميسوعيكونف!ما.بقوتهأوالقدس

(.)متىذكرهالذي(والربط)الحلغيروهوالثر،لكلصحيحالكلاموهذا.بدونهمغفرةولاسلطان
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وبذلك9(:)16.لبطرسبمثيلهانفردمثلمامتىإنجيلبهاانفردالكلماتهذه-

يفتح!الخائنيهوذافيهمب!اتلميذَاعشروالإثنىبطرسبينالسماويةالسلطاتتوزعت

عنالكهنةكلامهوهذابل)وحي(،منلهويا()ربمنلهيا،ولمسكويغفرويغلق

نأيعنيالأصلفيكانوأظنه(الغفران)صكوكفيالباباواتوسلطان(الاعتراف)سر

لااللهفإنالظالميسامحلاومن،للمخطئالذنبهذايحتسبلااللّهفإنلظالمهيغفرمن

.الإسلامهوهذا.القيامةيومفيللمظلوميقتصحتىالمخطئيسامح

أبيقبلمنطمايكونفإنهيطلبانهشيءأيفيالأرضعلمنكماثناناتفق)إن-

الأصلكانربما؟وحدهوهوشيئَااللّهمنيطلبمنموقفهوفما(السمواتفيالذي

له.شريكلاوحدهاللّهمنالإجابةولكن،الغيببظهرلأخيهيدعوعمن

فيوحتى(وسطهمفيأكونفهناكباسمىثلاثةأواثناناجتمعحيثماالأنه-

قبلهماعلىمعطوفلأنه؟وحدهاللّهمنفالإجابةالصوفيةبالحضرةالشبيهةالحالةهذه

رسولالمسيحبسُنّةعملًااللهطاعةعلىاجتمعواأنهمأفهمهالذيوالمعنى(الأنهبكلمة

باسماجتماعاتالكنسيةالمجامعكلتكنألمولكن،رسولهلأجلاللهفيستج!ب،اللّه

فيسببَاالمجامعكانتفكيف؟المجامعوسطفيحاضرَاالمسيحفيكون؟المسيحيسوع

الطوائفمنالزواجوعدم،والقتلالضربدرجةإلىمتناحرةفرقإلىالنصارىتمزيق

(.الكنيسة)أساركتابيفيكلهاالتفاصيلوتجد؟معهمالدفنأوالصلاةوعدمالمخالفة

نشأتالصوفيةأنواعلم،اجتماعأيلمجضرلاوالمسيحخطأ،الصيغةبهذهالنصفهذاإذَا

عندوهي،المسلمينإلىثم،النصارىإلىانتقلتثم،الوثنيةعنوأخذوهاأولَااليهودفي

.ويتمايلونويصفقونيرتلونحيث(روحية)اجتماعاتالنصارى
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الحبيؤالتناقضىإلىونأتى

إلىهل.لهأغفروأناأخيإليَّيخطئمرةكم،ياربوقالبطرسإليهتقدم)حينئذ

إ،مراتسبعمرةسبعينإلىبل،مراتسبعإلىلكأقوللا:يسوعلهفقالمراتسبع

مئات)يارب(قولهشرحناوقد.المخطئالأخبتكفيريأمرالمسيحأنينفيالكلامهذا

رئيسبيتمنخرجأن3(بعد:17إلوقاإنجيلفيإلاالكلامهذاأجدولم،المرات

هـان.لهفاغفرتابوإن.فوبِّخْهُأخوكإليكأخطأإن.لأنفسكم)احززواالفريسيين

له.فاغفرتائبأناقائلَااليومفيمراتسبعإليكورجعاليومفيمراتسبعإليكأخطأ

تقولونلكنتمالخردلحبةمثلإيهـانلكمكانلوالربفقال.إيماننازدللربالرسلفقال

كلامتراجعأنالقارئعزيزيولك(فتطيعكمالبحرفيوانغرسيانقلعيالجميزةلهذه

ومناسبةمرة،سبعينالمغفرةوعنالإيمانمنالخردلحبةعن2(17:0متى)إنجيل

بحسبوليستالهوىحسبمكتوبةالكتبهذهأنلتعرفإلخ..ومكانهالحديث

.وهناكهنامنالسماعبحسببل،إلخ...الوحيأو،الواقع

نأأرادملكاإنسانَاالسمواتملكوتيشبهالذلك23(:18)متىونتابع-

الدين.لهفترك،يمهلهأنالعبدفاستسمحه،بماللهالمديونينيمَصد(عبيدهيحاسب

سيدهعلمفلما.السجنفيوألقاهلهالمديونالعبدزميلهيمهلأنرفضالعبدهذاولكن

السماويأبيفهكذا.عليهكانماكليُوفيَحتىالمعذبينإلى)وسفَمهوعنَفه،استدعاه

)فليكنقليلمنذيقلألم!(زلاتهلأخيهواحدكلقلوبكممنتتركوالمإنبكميفعل

سوفاللّهأنهذاكلامهومعخىكافر!فهوتسامحهولاتخالطهلاأيكالوثنى(؟عنددُ

)يوحنافي؟لطمهمنعليهالمقبوضالمسيحيسامحلمفلماذا،أخاهيسامحلامنيعذب

(23-23:الرسل)أعمالفيبلطمهأمرمنشتمبولسوكذلك23(22-:18

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ص؟11جولمسيحلملشوعحياة

-كماالمغفرةسلطانأو،والربطالحلسلطانمعهذايتفقللاموس؟وكيفبالمخمالفة

الدينونةأنمنهنستفيدولكن32(:52)يوحنا(أمسكتخطاياهأمسكتم)ومنذكرنا-

الراويفيهايقعسقطاتوهذه،المسلمونيعبدهالذي،لهشريكلاوحده()الاَبللّه

)1(.22(:5يوحنا)إنجيلمثلصراحةالأناجيلوتخالفقصد،بدون
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عثطىالتاسعحصحاالإ

عبرمناليهوديةتخومإلىوجاء،الجليلمنانتقلالكلامهذايسوعأكمل)ولما

الدارسينإلايفهمهلاالنصوهذا(.الأردننهروراء)ماالحياةكتابوفي(الأردن

التلاميذمنمعهومنالمسيحأنهو:ومعناه.عندهمالمقدسالكتابهذافيالمتعمقين

شرقوساروا،الأردننهرشرقإلىالشمالفيالجليلمنطقةمنانتمَلواالمعتادةوالجموع

ماتاطعةفيالسيرليتجنبوا،اليهوديةمنطاتةليدخلواغربَاعبروهالجنوبفيثمالنهر،

بالمخالفةاليهود،منليسواأهلهاويعتبريرفضهايسوعأنالراويزعمالتيالسامرة

منالسامريينأنيقول2(4:12،0يوحنا)إنجيلأنوخاصةويوحنا،لوقالإنجيلي

خطأ.نظريةلأجليلةطوشاقةبرحلةيقومونهؤلاءكل)متى(فجعل.إصائيلبني

جموعأنيقولوهوأبدًا.المبالغاتيتركلاالمؤلف(هناكفشفاهمكئيرةجموع)وتبعته

آخرفيإلايشفيهمولمجنوبَا،اليهوديةإلىشمالَاالجليلمنتبعوهاليهودمرضىمن

)فشفىإلىالحياةكتابفيالنصبتغييرالأدباءقاملذلكهذا؟يصدقمن.الرحلة

)متى(يامسيحكإن-تعذيبهذا-ولكنمرضىكلهمليسواأنهمأي(هناكمرضاهم

الراويبنايتوهلماذالكناليهود.علىيشفقولاللسامريينعدوًّاجعلتهفقدحجر،قلبه

فيحدثوماذاارتحلوا،كيفلنايذكرولا،كثيرةجموعوفيهامجهولةطويلةرحلاتفي

.عيانشاهدليسلأنه؟الرحلة

المطلقينوزواجالطلاوَحرَّميسوعأن31(5:)متىفيالراويذكرولقد-

اثنيناثنينشيءكليحبلأنه،أخرىبصورةالموضوعنفسيكرروسوف،والمطلقات

الأربعة.الأناجيلأكبرهذاصارلذلك.الراويةليطيل

أولوهذه،رائحتهيشمونلأنهم!اليهوديةحدودعلى(الفريسيونإليه)وجاء-

ثلاثمرتوقد،المعمدانيوحنايدعلىفيهاتعميدهمنذاليهوديةمنطقةيدخلمرة
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!ا!ين)!بربوهالأنباء.وكالاتيالسرعة.المسيحيالتاريخبحسبونصفسنوات

سبب(لأيزوجتهإيطلقالحياةكتابوفي(سببلكلامرأتهيطلقأنللرجليحلهل

يقولحيثكتابهمفيمحسومأمرفيفتوىإلىيحتاجونو!*الدينعلماءهموالسائلون

عينيه؟فينعمةتجدلمفإنبها،وتزوجامرأةرجلأخذ)إذا(ا:42)تثنيةفيلموسىالله

بيته،منوأطلقهايدها،إلىودفعه،طلاقكتابطاوكتبشيء،عيبفيهاوجدلأنه

لأخيراالرجلبغضهاأفإن(اَخر)تزوجتهلرجلوصارتذهبت،بيتهمنخرجتومتى

الأخيرالرجلهذاماتإذاأو،بيتهمنوأطلقهايدها،إلىودفعهطلاقكتابلهاوكتب

لهلتصيريأخذهايعودأنطلقهاالذيالأولزوجهايقدرلا،زوجهلهاتخذهاالذي

نألهيحلالرجلأنواضحفالأمر(الربلدىرجسذلكلأن؟تنجستأنبعدزوجة

نأللرجلويحلتتزوجأنللمطلقةويحلأبغضها،أوفيهايجدهعيبلأيزوجتهيطلق

ذإ،والبطاركةالرهبانمنإضافةأراهوأنا،يأتيلماالقارئعزيزيفانظر.المطلقةيتزوج

الذيأنقرأتمأمالهموقال)فأجابأيضَا:ويكذببل،اللّهكتابيخالفالمسيحجعلوا

ويلتصقوأمهأباهالرجليتركذلكأجلمنوقال،وأنثىذكرَاخلقهماالبدءمنخلق

جمعهفالذيواحد.جسدبل،اثنينبعدليسإذَاواحدَا.جسدَاالاثنانويكونبامرأته

:وجوهعدةمنصحيحةغيرالروايةهذه(.إنسانيفرقهلاالله

خلق(.)الذيويقولالجلالةلفظذكريهملالمسيحأنأصدقلااْنا-ا

تعليقبل،اللهكلاممنليسوهو(2:91)تكوينفيجاءالكلامهذاوأصل2-

منولحمعظاميمنعظمالاَنهذه)حواء(عنآدم)فقالآدمكلامعلىالكاتبمن

ويلتصقوأمهأباهالرجليتركلذلك.أُخِذَتامرئمنلأنهاامرأةتُدْعىهذه،لحمي

الرجلالتصاقيبررالقديمفالمؤلف(عريانينكلاهماوكانا.واحدَاجسدَاويكونانبامرأة

العربية.كانتوحواءاَدملغةأنالنصهذامنونستفيد.منهمأخوذةلأنهابامرأته

http://www.al-maktabeh.com



314!صجو
المسيعلشوعحياة

أيضًا،للواقعونحالفاللهلوصايامخالف(وأمهأباهالرجل)يتركالقولهذا3-

أيامناوإلىالتاريخبدايةمن،عائلتهبيتفيالزوجوترافقأبويهاتتركالتيهيالمرأةلأن

وعكسالإلهيةالوصاياعكسيقولانالإنجيلومسيحاللّهكتابأنأصدقولا.هذه

وإخوته؟أمهمقابلةيرفضلكيمبررهذاأنأم.الواقع

وامرأةرجلكليزوجالذيهواللّهكانهل(القجمعه)الذيالقولكذلك-4

علىيسريهذاوهل؟الدينورجالالمعبدنظامظهورقبلأي،موسىإلىآدمأياممن

والكافر؟المؤمن

22:)تثنيةفيغيرهنصوصوفي24()تثنيةذكرناهالذيالنصمنظهر5-

أبغضهاإنأو،تعجبهلمإنزوجتهيطلقأنللرجلأباحاللّهأن35(28-،13-91

فيالنصمنفهمتكمانفسهاتتطلقأنللمرأةسمحأنهحتى،الأسبابتحديدبدون

،والمعاشرةوالكسوةالنفقة:الثلاثحقوقهافيالزوجقصَّرإذا(11-12:01)خروج

زوجها(امرأةطلقت)وإنقالحين(01:12مرقس)إنجيلفيالمسيحعليهاوأكد

صدقي()هالةالممثلةلطلاقشنودةعنهيبحثكانالذي()الخلعتؤيدنصوص-وهذه

ئانيةوطلاقهاالمطلقةبزواجالنصوصوسمحت!-الزواجمنطليقهاومنعوتزويجها

أصدقفلا.الكريمالقرآنفيمابعكسالأولزوجهامنلاإالثانيطلاقهابعدوزواجها

يقُلهُ؟لمكلامَالتهوينسب،النصوصهذهكلينقضالمسيحأن

باقيفيدتهوليسلموسىالطلاقأمرينسبالإنجيلمسيحالكاتبجعلبل

الأنبياء.كلمثلالدينتبليغفيوخاصةأبدَا،يكذبلاوالمسيح.ذكرهالاَتيالرواية

المطلقوزواجبالووقاللهيحكمأنالحكمةمنولاالعدلمنليسأخيرَا--

يكونقد،فيهطلاقلاأبديبزواجيحكمالمسيحعصرفيثم،المسيحسبقوالمنوالمطلقة

لكليهما.أولأحدهماضرراستمرارهفي
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بهذاوالكلام(فتطلقطلاقكتابيُعطىأنموسىأوصىفلماذاله)قالوا-

وإعطاء،بالطلاقأمرالذيلأنأبدًا؟عليهيسكتأنللمسيحكانلماخطأالأسلوب

لسانعلىالخطأالكلامهذاالراويوضعفقد.موسىوليساللّههوالطلاقكتاب

بالنصوصالعلماءعليهيردأنالأولىكانولكن،سنذكرهالذييسوعردليبررالعلماء

.يسوعكلامأنهعلوردالذيالخطأعليسكتواولاأنا،ذكرتهاالتيالصريحةالواضحة

.نظريوجهةمنالرهبانتأليفمنوهميحوارهذاولكن

ولكن.نساءكمتطلقواأنلكمأذنقلوبكمقساوةأجلمنموسىإنلهم)قال-

يعنيلأنهآخر،خطأإليهوأضافأوضحنا،كماكبيرخطأوهذا.هكذا(يكنلمالبدءمن

الطلاقأنتبينلكمذكرتهاالتيالنصوصأنحينفي.طلاقيوجديكنلمموسىقبلأنه

فيالموجودالنصيؤكدهوهذا،التوراةفيتشريعاتلهوأضيف،قبلمنموجودَاكان

ابن)بنيامين(حفيدهووالمذكورامرأتيه(أطلقأن)بعد8(8:الأولالأيام)أخبار

عَينهِآدشَم.يوسفالنبيحياةفيوحدث،يعقوب

والذي.يزنيبأخرىوتزوجالزنابسببإلاإمرأتهطلقمنإنلكم)وأقول-

:51مرقس)إنجيلعليهوزادللزنا.وعجيبجديدتعريفوهذا(يزنيبمطلقةيتزوج

الخُلع.وهو(تزنيبآخروتزوجتزوجهاامرأةطلقت)وإن(11

ويريدونزوجاتهميطيقونلاكلهموكأنهم(،)1مرةلأولعليهتلاميذهفاعرض-

اْي(يتزوجأنيوافقفلاالمرأةمعالرجلأمرهكذاكانإن:تلاميذهله)قالطلاقهن

ليسلهم)فقالتطبيقهوسشحيلالبشرحياةمعيتفقلاتقولهماإن:لهيقولونأنهم

لهمأُعطِيَالذينمنليسواوالتلاميذلهم(أُعطِيَالذينبل،الكلامهذايقبلونالجميع

الأنه:يقبللالمنالعبقريوالحلالعجيبلكلامهانظر؟الإنجيلمسيحكلاميقبلواأن

.جسدهأكلعل6(6:6يوحنا)إنجيلفيالاْخيرالاعزاض(1)
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ويوجد،الناسخصاهمخِصيانويوجد،أمهاتهمبطونمنهكذاوُلدواخِصيانيوجد

(.فليقبليقبلأناستطاعمن.السمواتملكوتلأجلأنفسهمخصواخِصيان

يأ(فليقبلياقبلأناستطاع)منونقلأعقلًاوالمقبولةالصحيحةهيجملةاَخر-

كلامهطياتومن.فرضاوليسلاستطاعةاقدرعلىهوالزنالعلةلاإالطلاقعدمأمرأن

(.طمأعطِيَإالذينلقولهأيضَا؟بالقدرأي(والهداية)بالتوفيقاللّهمنعطيةهوأننفهم

النفس،ومجاهدةوالتربيةالهدايةهوالأول:معنيانفيهالخصيتينقطععنقولهولكن

عدمبشرطيتزوجأنيقبللامن:لتلاميذهيقولالإنجيلمسيحأنالأعجبهووالثاني

التلاميذلمبدأرفضوهو،خصيتيهفليقطعالزواجعدميطيقولاالزنا،لعلةإلاالطلاق

اعتبرالمسيحأنفالعجيببالزنا.إلافيهطلاقلازواجفيالدخولمنأفضلالرهبنةأن

عنالنساءشهوةليمنعخصيتيهيقطعمنومدحاللّه،منهبةخصيتينبدونالمولود

بالكلية،الجنسيةالشهوةيمنعلاالبلوغبعدالخصيتينقطعبأنعلمَاالجنةفيدخلجسده

هورمونلإفرازالكليتينفوقغددلوجود؟الطبفيدرسناكما،فقطالإنجابيمنعبل

فقط،المنويةالحيواناتلتكوينوالخصيتان،المنويالسائلتفرزوالبروستاتا،الذكورة

.المباشرةتمنعولافقطالإنجابنعمةتمنعالخصيتينفإزالة

الثافيالقرنفيالمسيحيالعلامة)أوريجانوس(النصيحةبهذهعملولقد-

ذهبي)يوحناوهوأيدهمنوحرمواالاَخر،بعدالواحدالبطاركةفحرمه،الميلادي

)1(.جهنموسيدخلكافرأنهعليهحكمواأي(،الفم

فانتهرهم،ويصليعليهميديهليضحأولادإليهقُذَمَ)حينئذ91()متىونتابع

ملكوتهؤلاءلمثللأن؟تمنعوهمولا،إلمطيأتونالأولاددعوافقاليسوعأماالتلاميذ،

منوالتلاميذاليهودرآهممابالرغم(هناكمنومضىعليهميديهفوضعالسموات

(.الربجماعةفييحبوبأوبالرضنحصييدخللاا(ا:23)تثنبة(1)
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عليديهيضععندماوأنهدفهصالحعبدوأنهإنسانيسوعأنيؤمنونفهمالمعجزات

منيسوعوكان.اللهإلىالصالحدعائهبركةالأطفالتنالفسوفدتهويصليالأطفال

الأطفالأنالإسلامفينؤماتونحن،هاروننسللاويسبطمنأيالدينرجال

المسيحقولمعنىفهذاالعلماء.منكثيرقولعلىالثهبإذنالجنةأهلمنهمالمتوفيين

أهل:أي،السليمةالفطرةأهلأيضَايعنيوقد(السمواتملكوتهؤلاءإلمثلعنهم

مناليهوديةمقاطعةحدودعندمازالوهوصحَلئئَهُعَيئهِوَسَلَوَ.محمدأمةوخيرهمالتوحيد

وإذا.هناك)ومضى:تابع.يعرفأحدلا؟ذهبوأينهو؟أين:ولكنالأردننهرجهة

هذا(.الأبديةالحياةليلتكونأعملصلاحأي:الصالحالمعلمأيهالهوقال،تقدمواحد

الصالحالعملأنويؤمنون.صالحرجلوهو،معلموهو،عادىِإنسانإنهإيمانهمهو

حتىانتظر:لهيقولولن،ذلكعلىيوافقهوالمسيح.الفردوسفيالخلودإلىالطريقهو

حقيقةالمؤلفيذكروهنا.دميوتشربجسديتأكلئم،الصليبعلىبموتيأفديك

؟الفردوسفيللخلوداللهعندالمقبولالصالحالعملهووما؟الصالحهومن،مهمة

!51:18مرقسدونهكما)الإنجيلالحياةكتابوفيصالحَا(تدعونيلماذاله)فقال

فوائد:وفيها(اللهوهوواحدلاإصالحَاأحداليس.أصحوهذا(الصالحتدعونيالماذا

الله.صفاتمنبصفةأحديصفهأنرفضيسوعأنأولها-

الله.معمتحدولاالثههوليسأنهيؤكديسوعأنثاتيها-

ولميوجدكانوإن.المسيحلذكرهثالثيوجدكانولو،ثالوثيوجدلاثالثها-

للحق.كاتمكاذبفهوعنهيخبرهم

)فاعملالحياةكتابوفيالوصايا(،فاحفظالحياةتدخلأنأردتإن)ولكن

والأنبياء.لموسىتابعفالمسيحبالوصايا(
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بالزور،تشهدولاتسرقولاتزنيولاتقتللا:يسوعقالوصايا.آيةله)قال

(.كنفسكقريبكوأحب،وأمكأباكوأىم

التوحيد،وصيةتركفقدذلك،يفعللاالمسيحبينما،كتابهميخالفالمؤلف-

للقريب.مااشتهاءعنوالنهي)1(،السبتتقديسووصيةكاذئا،باللّهالحلفوتحريم

هذافيالمسيحيونتدخليؤكدوهذا،المسيحيينتعجبلالأنهاوصاياأربعأهمفترك

كتبأم،متىإنجيل؟الصادقفمن.الكريمالقراَنفياللّهأنبأناكمابالتحريفالكتاب

عنهسكتفكيف،الكلامهذاقاليسوعكانولو؟موسىأمالمسيح؟القديمالعهد

اليهود؟

قريبك)أحبوهوفيها،ليسماللوصاياأضافيسوعأنالكاتبزعمثم-

فأثبت.السابقالتعلمِقمثلوعليها93(:22)فيأيضًابالخطأيكررهاوسوف(كنفسك

حفظتهاكلها)هذهللمسيحقالإذهنا،المسيحكلامبحسبالجنةأهلمنأنهالشاب

فماذا.صغريمنذبها)عملتالحياةكتابطبعةوفيبعد؟(يعوذنيفماذاحداثتيمنذ

وبيعفاذهبكاملَاتكونأنأردت)إنلهقاليسوعأنالكاتبزعمثمبعد!ينقضني

الرهبانأمرهووهذاإ.اتبعنيوتعالالسماءفيكنزلكفيكونالفقراءوأعطأملاكك

المسيحييناضطهادمعالأولىالقرونفيابتدعوهامنذالرهبنةيتبعأنيريدمنلكل

مأمشيئتانلههل:المسيحفيعقيدتهمفيالإختلافبسببالمصريينللمسيحيينالرومان

دئهالكمالوأنمستحيللأنهبالكماليأمراللّهأنكتبهمفينقرألمونحن؟واحدةمشيئةله

الأولكلامهعنالمسيحيتراجعفكيفالأمر،هذاأنبيائهممننبيعنقرأناولا،وحده

سوفكمااللهسبيلعنيصدالتعجيزفهذا؟الفردوسفييخلدبالوصاياعملمنأن

علتعليقهفيمسيحيَّا(ليس)المسيحكتابهفيبرناردشو!)جورجويقولحالَا.نرى

5(.)تثنية02(،)1!)خروج
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يزداداونالفقراءأنالنتيجةلأن؟الكلامبهذاينصحأنيمكنلاالمسيحأنمتىإنجيل

.وعربدةسُكْبرحفلاتبإقامةإلافجأةيأتيهمالذيالمالبهذاالفقراءينتفعولنفقرًا،

بلاكسلحياةالرهبانحياةلأن؟المسيحبيسوعلهعلاقةولا،الرهباناضافاتمنفهذا

مرقس)إنجيلذكركمانجارًايعملكاننفسهفالمسيحالأنبياء،دينمنوليست،عمل

يسوعفقال.كثيرةأموالذاكانلأنهحزينَا؟مضىالكلمةالشابسمعالما)1(30(6:

لكموأقول.السمواتملكوتإلىغنييدخلأنيعسرإنهلكمأقولالحق:لتلاميذه

رجعهكذا(اللهملكوتإلىغنييدخلأنمنأيسرإبرةثقبمنجملمرورإنأيضَا

ويتضح.تعليقولاحزينَا.رجعمتدينوهوحماسبكلالمسيحإلىجاءالذيالشاب

توجدولا،لهشريكلاوحدهاللهملكوتفيتكونالأبديةالحياةأنالمسيحكلاممن

نأونفهم.لهشريكلاوحدهاللهسلطانمنفهذاحا،.سنعرفكمامتعةبدونحياة

وأنخطأأنه:أبيليقالفقدالمثلهذاأمابالتوحيد.يأمردائمَاباللّهموحدَاكانالمسيح

كثيرين،مؤمنينالأثرياءمنلأنهناخطأمَثلَوهو(.إبرةثقبمنحبل)مرورصحته

يحبهيسوعوكان،المعروفالإنجيلوصاحبيسوعخالةابن)يوحنا(منهموكان

الكريمالقرآنفيجاءالمثلهذافيالصحيحوالقولى)2(!يأكلوهوحتىدائمَاويحتضنه

)3(
مسيحعلىفاعترضواأيضًا،للتلاميذصدمةالقولهذافكان.حقوهذا.الكفارعن

لهمالبولسيالمؤلفإساءاتمنهوبل،منطقيغيرأيضَاوهذا،الثانيةللمرةالإنجيل

المؤلف؟منتدليسفهذا(يخلصأنيستطيعمنإذَاقائلينجدَابُهتواتلاميذهسمع)فلما

ولذلكجدَاالفقراءمنكانواالتلاميذأنمعأثرياء،كلهمواليهودالتلاميذأنمعناهلأن

(.مريمابنالنجارهوهذااليس(1)

23(.:13يوحنا)إنجل)2(

.(04الأعراف)سورة)3(
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ضدهثاروالذلك،أموالهمسلبغاشمرومانياحتلالتحتكانواواليهود)1(،تبعوه

التاريخ.يرويكما،مراتعدة

شيءكلالثهعندولكن،مستطاعغيرالناسعندهذا.لهموقاليسوعإليهم)فنظر

هووالصحيح،يُستطاعبهـافأمرتُطاعأنأردتإذالأنهخطأ؟الأسلوبوهذا(مستطاع

"يَشَرواصَلللَّهُعَلَتهِوَسَفَوَ:الرسولوقولوسعها(لاإنفسَااللّهيكلفالاالقرآنفياللهكلام

وليسالبشرمنمطلوبالمسيحلسانعلىالراوييذكرهالذيالأمروهذا.تُعشروا"ولا

هذاوليس،الفضلبهذاالعملالأغنياءلبعضيُيَسِّراللهأنيقولأنفالصحيح.آلهةمن

الجنة.لدخولشرطَا

وتعجبت،يسوعبميلادبشرهاعندمالمريمجبريلالملاكلقولمشابهالقولوهذا-

فلااللّه(لدىممكنغيرشيءليسالأنه37(:االوقافيلهافقالرجلًاتعرفلالأنها

بدونهـانسانَا)حواء(،أمبدونوإنسانَا)آدم(،وأمأببدونإنسانَايخلقأنعندهمانع

عقيماتوزوجاتهمالعقمأصابهمالذينالشيوخفإنوبالمثل،عَدنهِرآلشَلَامُ)عيسى(أب

وهيبكلمتهيتمعندهشيءكللأن؟بقدرتهينجبوناللّهجعلهم،السنفيومتقدمات

.فيكون)كن(

فوائد،فيهـاحالعادةرنضوالمقا

.كالعادةالأمرهذاأغفليوحنا

الحياةلأرث...وسأله،لهوجثاواحد،ركضالطريق)في(،51:17)مرقسه

،يسوعإليهفنظر...(قريبكأحبيذكرالم..تسلبلا...الوصاياتعرفأنت...الأبدية

كلامه.منالتلاميذفتحيَّر.اللهملكوتإلىالأموالذوييدخلأنأعسرما...وأحبه

ليخزيأالعاضعفاءاللهاختارالحكماء.ليخزيالعالمجُقالالله)اختار27(.:االأولى)كورنثوس()1

لأفوباء(.ا
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فبُهتوا.اللّهملكوتإلىالأموالعلالمتكليندخولأعسرما:يابنيوقاليسوعفأجاب

هناوالنص،واضحةوالفروقإلخ(...يستطيعفمن:لبعضبعضهمقائلين،الغايةإلى

عنيصدهأنقبلالشابأحبلأنه"القريبالغيبيعرفلاالمسيحأنويؤكد،أفض!!

.يدريلاوهوالشيطانببطرسفرحكما،السبيل

..جدَّا.غنثاكانلأنه؟حزن...الحياةلأرث...رئيس)وسأله(18:18الوقا5

دخوللأن؟اللهملكوتإلىالأموالذويدخولأعسرما:قالحزنقديسوعراَهفلما

قريبك)تحبوصيةيذكرولم...(يخلصأنيستطيعفمنسمعوا:الذينفقال...جمل

كتُبُهكذا(.مستطاعشيءكلاللّه)عندولا(،وأحبهإليهيسوع)نظرولا(،كنفسك

له:وقالحينئذبطرس)فأجابكلها:الأناجيلنصوصأهممننصإلىونأتي-

إنكملكمأقولالحق:يسوعلهمفقال.لنايكونفماذا.وتبعناكشيءكلتركناقدنحنها

أنتمتجلسونمجدهكرسيعللإنساناابنجلسمتىالتجديد)1(فيتبعتمونيالذينأنتم

وأبيوتًا،تركمنوكلعشر.الاثنياسرائيلأسباطتدينونكرسئاعشراثنىعلىأيضَا

يأخذ)2(اسميأجلمنحقولَاأوأولادَا،أو،إمرأةأوأمَا،أوامحهلا،أو،أخواتأو،إخوة

واَخريناَخرين،يكونونأولونكث!يرونولكن)4(الأبديةالحياةويرثضعف)3(مائة

لأهميته.لشرحهكتابإلىيحتاجالنصوهذا(أولينيكونون

آخر.إنجيليذكرهلم(1)

(.الإنجيلولأجلالأجلي2(01:9)مرضفي)2(

أبدَا.يتفقلاجذاكريبوهذا،الحياةكتابطبعةمنحذفوها(اضطهادات)مع3(01:0)مرض)3(

لاأبفساوهذا(أبديةحياةالاَقيالدهروفي،كثيرةأضعافَاالزمانهذافي)ياْخذ03(:18لوقا)إنجيل()4

بعضه.معيتفق
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هذاويأتيالتلاميذ.باسمالرسميالمتحدثهوبطرسفإنمتى()إنجيلوعند-

والرد(الأبديةالحياةليلِتكونَأَعْمَلُصلاح)أيعنالرجلسؤالبمناسبةالسؤال

سؤاله.بطرسفسألأملاكَكَ(وَجْ)اذهبالعجيب

المسيحيونلهيعرففلمالتجديد(فيتبعتمونيالذين)أنتمالمسيحقولأما-

فيمجدهعرشعلىالإنسانابنيجلس)عندماإلىالحياةكتابفيغيروهولذلكتفسيرَا!

!!عرشَا(!عشراثنيعلىتبعتمونيالذينأنتمتجلسونالتجديدزمن

ضمنالخائنيهوذاجعللأنه،المؤلفأخطاءمنخطأأنهإماعشر()اثنيوقوله-

ليموتمتطوعًاعليهالشبهلقاءإتموأنه،الشبيههويهوذايكونأنهأو،الصالحينالأبرار

.الرواياتإحدىكقولشهيدَافيكونالمسيحبدل

علىجالسَاالقيامةيومفيوسيكون(الإنسان)ابنهوالنهرسولأنحقوهذا-

منوالحواريونالأنبياء،مندرجةأقلمنابرعلىكذلكالأبرارويكوننور،منمنبر

أيضَا.الأبرار

سلطانولأتباعهلنفسهجعلإذبولساخزاعمنخطأفهذاالدينونةعنأما-

كلفيالأسباطعلىوليس،أجيالهمفيأقوامهمعلسيشهدونأنهموالصحيح)1(،الله

الله.شاءماإلىلَجَتهِآلشَلا،يعقوبأياممنزمن

الحياةفيأيالقيامةيومبعد،بفعلهميفعلومنتلاميذهمكافاةالمسيحيحددثم-

،امرأةمائةيأخذفأينلاوإ،الجنةفيأيضعفمائةسيأخذشيئَاتركمنكلأن،الأبدية

الجنةوغلمان،عينوحوروقصور،،جناتفتلك...ولدومائة،بيتومائة،حقلومائة

.المطهرون

ألستم...العالمسيدينونالقديسينانتعلمون)ألتم2(:6الأولىكورنثوسأهلإلىبولس)رسالة(1)

(!.ملائكةسندينأنناتعلمون
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.الحياةكتابطبعةمن()امرأةكلمةحذفواذلكلأجل-

3،3ء!ى

هيأمتهكانتولو،الجنةدخولَاأمةأولستكونأمةآخرأنأضافولكنه-

صَلئتَهُعَينهَوَسَلًوَمحمدسيدناقافاكما،الملكوتتدخلونأمةأولأنتم:لقالالمقصودة

أولها.وخاصةالتاليةالأمثلةيايتضحسوفوهذا.صراحة

)مائةمنبدل(كثيرة)أضعافَاالهامشفي3591سنةالقديمةالطبعةفي-

(.ضعف

أبيلي)جعللتلاميذهقالالمسيحأن2(22:9لوقا)إنجيلفيالمسيحيقولأيضَا-

وتلاميذهللمسيحاللّهعطيةالجنةفهذهملكوتي(فيمائدتيعلوتشربوالتأكلواملكوتَا
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العنتدروقالإصحاح

العنب،لحمَلعمالَايستأجررجلَايشبهالسمواتملكوتباختصار)1(:المثل

وآخرين،الثالثةالساعةفياَخريناستأجرثم،اليومفيدينارأجرعلىالعمالمعواتفق

وفي(.ساعة)آخرالنهارمنعشرةالحاديةالساعةفيثم،والتاسعةالسادسةالساعةفي

وأَعْطِ(الأولينإلىالاخرينمنمبتدئَاالأجروأعطهمالفعلة)ادعلوكيلهقالالمساء

فأعطاهمالأولينإلىوصلحتىوهكذاواحد،لكلدينارَاالأخيرةالساعةأصحاب

وقد،واحدةساعةعملواالاَخرونهؤلاءقائلينالبيتربعلى)فتذمروا.بالمثل

معياتفقتأَمَا.ظلمتكما،صاحبيامنهملواحدوقالفأجاببنا...ساويتهم

يكونهكذا...مثلكالأخيرأعطيَأنأريدفإني.واذهب،لكالذيفخذدينار؟على

.(يُنتخبونوقليلين،ئدعونكثيرينلأن؟آخرينولونوالأأولينلاَخرونا

الأولىالأربعةوالفرق.اللّهإلىالدعوةهوكتابهمفي(العنب)حقلوالكَرْمُ-

وآخر(.وعيسىوموسىوإبراهيم)نوحالإسلامعلىالسابقةالأممهيالعمالمن

محاسبةأولهموتكون،الساعةقيامإلىأقربهمتكونالتيصَلَىللًهُعَينهَوَسَلىمحمدأمةهيأمة

الأمممثلماالجنةومنالأجرمنولهم.اللّهبإذنالجنةإلىدخولَاوأولهمالقيامةيومفي

النار.لأهلبالنسبةقليلونالجنةأهلأنتعنيالمثلوخاتمة.المثلهذابحسبالسابقة

هذالقالأمةبآخرأمتهيقصدكانلوالمسيحأنأوضحتأنوسبقللمثلتفسيريهذا

والكرامين(.)الكرممثلفيبكثيرأكثرسيتضحالمعنىوهذاعلنَا.

فيانفرادعلىتلميذَاعشرالاثنيأخذأورشليمإلمماصاعدَايسوعكان)وفيما

لكهنةارؤساءإلىيُسَلَّملإنساناوابن،أورشليمإلماصاعدوننحنها:لهموقالالطريق

وفي،ويصلبوهويجلدوهبهليهزأواالأممإلىوشملمونه،بالموتعليهفيحكمونوالكتبة

آخر.إنجيليذكرهلما1)
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كأنهمالمَلاميذصمتهووالعجيبالرابعةللمرةمكررالقولوهذا(يقومالثالثاليوم

برناردوشوجورجيقولوكما،الحديثهذاأرفضوأنامعقولغيروهذا.بهذاراضون

الوتنيةالبشريةبالذبيحةمشغولَاصارالألوهيةبطرسلهأعلنمنذ)متى(عندالمسيحأن

بنفسه.يقدمهاالتي

المقارنض،

تمامَا.يوحناإنجيلأهملهالذيالنصنفسمعيوتابع-

ويتقدمهمأورشليمإلىصاعدينالطريقفي)وكانوا32(:01)مرقسعند5

وابتدأأيضاعشرالاثنىفأخذ.يخافونكانوايتبعونهموفيما.يتحيرونوكانوا،يسوع

(.ويقتلونهعليهويتفلون...لهسيحدثعمالهميقول

إلىصاعدوننحنها:لهموقالعشرالائنى)وأخذ31(:18الوقاوعند5

الأممإلىيسلملأنه،الإنسانابنعنبالأنبياءمكتوبهوماكلوسيتمأورشليم

ذلكمنيفهموافلمهموأما...ويقتلونهويجلدونه،عليهويتفل،ويشتمبه،ويستهزأ

قالالمسيحأنذكرلأنه؟كاذبوهوقيل(مايعلمواولمعنهمنُحْفيَالأمرهذاوكانشيئَا

يخالفوهذا.صمتهميبررهناولكنه22(:9الوقافيوسكتواقبلمنالكلامنفسلهم

شرحنا.كما22!:16)متىقصة

بل،بهوالاستهزاءقتلهعنيتكلملمالمسيحأنلنعرف2(52:5)متىمعونتابع-

قالحينأيابنيها(معزبديابنيأمإليهتقدمتإحينئذ()الملكوتالسماءإلىرفعهعن

اْنيعنيوهذاويعقوبالمعروفالإنجيلصاحبيوحناأمإليهتقدمت،قالهماالمسيح

23:،81:لوقا)إنجيلذكركماجنوجها،إلىفلسطينشمالمنبىحلتهمفينساءمعهم

وقيل2(0-91:امرقس)إنجيلذكركماابناهتركهكمازوجهاتركتأنهاونفهم(94

وذكر،يسوعأممريمأختأنهاالحَاريخويذكر(ا:61)مرقسفىِ)!ريم(اسمهاأن
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كماالمسيحيودأالمؤرخونوصذَقه،يسوعأممريمأختأيضَا()سالومهأنبرناباإنجيل

.الكتابهذامقدمةفيبرناباإنجيلمترجم(سعادة)خليلذكر

هذانابنافيلمجلسأن:لهقالت؟تريدينماذاطافقالشيئًامنهوطلبت)وسجدت-

نأتجرأتولذلكيسوعخالةفهي(ملكوتكفياليسارعنوالاَخريمينكعنواحد

،الملكوتإلىرفعهعنأمقتلهعنهذاقبليتحدثكانفهل.الطلبهذاوتطلبتتقدم

2()1(؟17:4و)يوحنا2(22:9الوقافيقالكمالهاللهأعدهالذيالمكالىْأي

يسجداولمالأخوانإليهتقدمبل،الأميذكرلم35(:51مرقس)إنجيلوفي5

لكما؟أفعلأنتريدانماذالهمافقالطلبنا.مالنأكلتفعلأننريد،لمعلميا)قائلين،له

أنهيؤمنانفهما(مجدكفييساركعنوالاَخر،يمينكعنواحدنجلسأنأعطنالهقالا

بالقتليخزيهوليس،بالرفع:أي،سيمجدهاللّهأنعنكانالحديثأنولابد،فقطمعلم

()2(.5-ا:17يوحنا)إنجيلفيجاءوهذاوالاستهزاء،

التيالكأستشرباأنأتستطيعان.تطلبانماتعلمانلستماوقاليسوع)فأجاب

عنالجلوسوأما.تصطبغانأنبهاأصطبغالتيبالصبغةتصطبغاوأنأناأشربهاسوف

أبيإ.منلهمأُعِدَّللذينإلاأعطيهأنليفليسيساريوعنيميني

الصليب.علىدمهيسيلأنهيوالصبغة.التعذيبهيالكأسأن:الكهنةقال

فلا(.)الصابغالمعمدانيوحناعنيقولونلأنهم؟المعموديةاسمهو()الصبغةولكن

فهذاالحياةكتابمنوحذفوهامنهاأنفسهمأراحواولذلك.بالتحديدمعناهاأحديعلم

بالصلب.قتلهماولاتعذيبهمايتملمويعقوبيوحناأنكما.يشاؤونمابهيفعلونكتابهم

أعطيتنيالذينلاءمؤأناريدالاَب)أيها0(0.ملكوتيفيمائدتيعلوتشربوالتأكلواملكوتَاأبيلي)جعل(1)

أحيتنيإ.لأنكأعطيتنيالذيمجديلينظرواأناأكونحيثمعييكونون

(.عندكليكانالذيبالمجدذاتكًعندالاْبأيهاأنتمجدنيوالاَن...))2(
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نأقالفمن.عاديةميتةف!اتيعقوبوأما،رأسهقطعتميوحخاأنهوالمعروفبل

قدرالذيالديانالخالقالأبوهواللّهبقدرشيءكلأنهنايسوعقالوقد؟إلهيسوع

لامخلوقوالمسيح.العالمإنشاءقبلمن،الفردوسفييسوعيصاحبمنحتىالمقادير

قدوهذا(الأخوينأجلمناغتاظواالعشرةسمع)فلماشيئَا.لغيرهولالنفسهيصلك

المقصودولكنطلبا.ماالأخوينيُعطِلمأنهأجلمنيسوعمناغتاظواالعشرةأنيعني

الأخوين(من)استاؤواإلىالحياةكتابطبعةفيبتغييرهاقاموالذلكتمامَا،العكسهو

(.معلم)ياكإنسانعليهيقدرمافوقيسوعيرفعانلأنهما،الأخوانطلبهممااستاؤواأي

طلبالأنهماالأخوينمنغارواأنهمالقصةباقيمنوسنفهمذلكغيرالمقصودولكن

البشر.كتبهكذا.العشرةمكانمنأعظممكانًالأنفسهما

يتسلطونوالعظماءيسودوخهمالأممرؤساءأنتعلمون:وقال،يسوع)فدعاهم

ومنخادمَالكمفليكنعظيمَافيكميكونأنأرادمنبلهكذا.فيكميكونفلا.عليهم

ليَخْدِمبلليُخْدَم،يأتِلمالإنسانابنأنكماعبدَا.لكمفليكنأولَافيكميكونأنأراد

.وكفارةفداءيسوعقتليتمأنيعنيأنهالكهنةقال(كثيرينعنفديةنفسهوليَبذل

الوقابأمواطنتخدمهالنساءكانتبلأحدَا،خدميسوعأنكلهالكتابفينقرألمولكننا

الفداءأنكماوغيرها.(91-12:1،26:18)متىيخدمونهتلاميذهوكان3(-ا8:

زلةتوريثعنكفارةالقيامةيومإلىآدممنالبشريةكلعنأنهالمفترضمنالمزعوم

وما،وماله،بنفسهويجاهدبعدهسيأتينسانإهوأصلَافالمقصود.كئيرينعنوليس.اَدم

الصحيح.هوهذا.الدعوةسبيلفييملك

.(كثير()1جمعتبعهِأريحامنخارجونهم)وفيمابقوله2!02:9)متىويفاجئنا-

بنهوشحأدثهنبيلعنهاالتيالملعونةالمدينةتلكإنهافيها؟حدثوماذادخلها؟فمتى

أريحا.منخارجهووفبماأريحا،إلم!وجاءوا(01:64مرض)إنجيل(1)
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اتجاهفيالغربإلىالأردننهرعبوربعدتقابلهممدينةأولوهي26(:6)يشوعفينون

همأم،بدعوتهآمنواهل،الملعونةالمدينةتلكمنكثيرجمعتبعهلماذاندريولا.أورشليم

لكلمشاهدينلإيجادالراويمبالغاتإنها؟فلسطينشمالأقمىمنوراءهأتواالذين

يذكرلمفهويوحناوأما،كالعادةولوقامرقسيخالفهوسوف.معقولمبرربدونحركة

اَخر.مسيحًاعندهلأنه،التحركاتهذهكل

)متى(يكررهاحادثةكل!المدينةخارج(الطريقعلىجالسانأعميان)وإذا-

اثنين()متىعندشيءوكل27(.:)9فيالحادثةهذهوذكرسبقفقدأوضحنا،كمامرتين

إنهقالا:ولكن،الحادثةنفس(46:هـأمرقسو)إنجيل35(:18لوقاإإنجيلذكرفقد

ليجدالمدينةداخلالشحاذيجلسأنالمعقولوالأمر.صدقةيطلبجلسواحد،أعمى

إلخ....والمأوىوالطعام،المال

كتابطبعةوفيداود(ابنياسيدارحمناقائلينصرخامجتازيسوعأنسمعا)فلما-

المسيحيينلأن،باللّهفيكفرونالبشرتأليهعلجرأتهمإلىانظرداود(ابنيا)ياربالحياة

كماوليسلهالعبادةبمعنى)رب(أنهيؤمنونكانواالمسيحعصرفيالناسأنيقولون

()ربكلمةكلأننعرفوبذلك.معلمأوسيد:تعني()ربأنالحقالقولنحننقول

المترجمونوحرفها()معلمأو)سيد!أصلهاكانوالرسائلالأناجيلفيللمسيحمضافة

.والمحرفون

داود.ابنياسيدياارحمناقائلينأكثريصرخانفكاناليسكتاالجموع)فانتهرهما-

فتحنن.أعينناتفتحأنسيدياقالا.بكماأفعلأنتريدانماذاوقالوناداهمايسوعفوقف

ذلك،بعدهؤلاءلكلأثرَاتجدولن(فتبعاهأعينهماأبصرتفللوقتأعينهما،ولمسيسوع

فقط.أسبوعبعدسيكونالذيالمزعوموالصلبالمحاكمهَعندوخاصة
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رنض،المقا

داردابنيسوعياوصرخواحد،أعمىكان46(:01مرقس)إنجيلفي-

يناديك،هوذاثق:لهقائلينالأعمىفنادوا،ينادوهأنوأمرهميسوعقففو،ارحمني

إلخ....شفاكقدإي!انُك،اذهب:يسوعلهفقال،يسوعإلىوجاءوقام!الرداءفطرح

أعمىكانيدخلها-أنقبل-أيأريحامنيسوعاقتربلما35(:18الوقاوفي-

نأعسىماسألمجتازَاالجمعسمعفلما(صدقة)يطلبيستعطيالطريقعلىجالسًا

فوقف!ارحمنيداودابنيسوعيا)فصرخمجتازَا،صريالنايسوعأنفأخبروههذا؟يكون

ذإالشعبوجميع.اللّهيمجدوهووتبعهأبصر،:يسوعلهفقال...إليهيُقَذَمأنوأمريسوع

المريضأخذولذلك،الأعمىيشفيَأناللهسأليسوعأنيؤكدوهذا.اللّهسبحوارأوا

،يسوعوليسالشافيهواللهأنمؤمنينويسبحونهويعظمونهاللهيمجدونوالشعب

كلا.؟ذلكالمسيحيونفَهِمَهل.الإطلاقعلىيسوعيذكروالمولذلك

محررهويسوعأنيظنونوكانوا،طريفةقصةوحدثتأريحاإلممايسوعدخلثم

بعيدمكانمنسيأتيأورشليممحررأنفيهيعنيمثلَالهمفضربالرومانمنأورشليم

أبدَا.تتفقلاالبشركتبهكذاالبعيدةالمنطقةهذهمنأجدادهوأن
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هـوقوالعثالحادممطحصحاالاٍ

واحد!يومفيحدثتوكأنها(17)متىمنذمتتابعةأحداثفيزلناوما

الخريطةومن(الزيتونجبلعندفاجيبيتإلىوجاءواأورشليممنقربوا)ولما-

هلندريولا،لهوجودفلا(فاجي)بيتوأما،أورشليمبجوارالزيتونجبالأننرى

إا(!امرأةبيتأو،مدينةأو،قريةاسمهو

فللوقتأمامكماالتيالقريةإلىإذهبالهما:قائلأتلميذينيسوعأرسل)حينئذ-

فقولاشيئًاأحدلكماقالوإنبهما،وإتيانيفَحُلَآهماوجحشَامربوطة()حمارةأتانَاتجدان

هذاوقوله.كالعادةمجهولةأيضاالقريةوتلكيرسلهما(فللوقتإليهما،محتاجالرب

معروفونوتلاميذهمووكأنهإلييما،محتاج()المعلمأنللناسيقولاأنيعنيأنهيحتمل

هذهيدخللمالمسيحلأن؟منطقيغيرالمعنيينوكلااللّه()2(!سبيل)فيأنهماأو.هناك

.تعميدهتمحينونصفسنواتثلاثقبلإلامتىروايةبحسبذلكقبلالمنطقة

ليحضراأرسلهما03(:91لوقاو)إنجيل1(1مرقس)إنجيلفيالروايةوفي

ويوحناومرقسلوقامنقسوةوهذه.اثنينشيءكليحب)متى(لكن.فقطجحشًا

لأنه،ركوبإلىتحتاجلاركبهاالتيوالمسافةصغير.جحشعلبالغرجليجلسأن

.(11-أ:11)مرقسفيذلكبعدنرىسوفكماوإيائاذهابَاسيرَايومكلسيقطعها

نأنقولالنبوءةإلىتنتقلأنقبلولكن.الموقفلهذانبوءةسيجدكالعادةو)متى(

الأناجيلقصةفألغى(عليهفجلسجحشًايسوع)وجديقول(12:41يوحنا)إنجيل

.واحدةمرةالئلاثة

(.فاجيبيت)قريةكتبالحياةكتاب(1)

؟يحتاج()الربه!!ولكن.يطلبهماالإلهأنصاحبهمايظنأي2()
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ملككهوذاصهيونلابنهقولواالقائلبالنبيقيل،مايتملكيكلههذا)فكان-

لاوالراويالوحيفإنكثيرَا،قلناوكما!أتانابنوجحشأتانعلىراكبَاوديعَايأتيك

ابنليسجحشوجوديعنيقد()1(أتانابن)جحشوقولهالقائلالنبياسميتذكران

سنةالقديمةالطبعةهامشروفي(صهيونابنة)بشّرواالحياةكتابوفيإحمارة(!أتان

ثانيو)ملوك(62:11و)اشعياء9!:9)زكرياإلىأشاربشواهد(جديد)عهد5391

9:13).

ابنةياجدَا)ابتهجيكتبالذي9(:9)زكريافيوجدتهإمتى(كلاموأصل-

وراكبوديعومنصورعادلهوليكإيأتيملككهوذا.أورشليمبنتيااهتفيصهيون

وتقطعأورشليممنوالفرسأفرايممنالمركبةوأقطع.أتانابنجحشوعلىحمارعلى

قاصيأإلىالنهرومنالبحرإلىالبحرمنوسلطانه،للأممبالسلامويتكلم،الحربقوس

مدىبنفسكالقارئعزيزيلتفهمكاملةالبشارةأكتبأنقصدتوأنا()2(.الأرض

فصنع)زكريا(عند)جحش!كلمةوجدإذ،يفعلهأنالراويتعمدالذيالتحريف

خرابعنتنبأالذيبالمسيحلهعلاقةلاالنصوهذا،الإنجيلمسيحعننبوءةمنها

سلطانهامتدولا(01)متىذكركمابالأممعلاقةأيلهيكنولم،م57سنةفتمأورشليم

أنثىعلبل)ذكر(حمارعلىراكبَاكانولامنصورَاالمقدسةالمدينةيدخلولمبلد،أيإلى

)متى(إ.يذكركمامعَاوجحش)أتان(حمار

أجرتهها.آتِمخلصكهوذاصهيونلابنة)قولوافكتب(62:11)أشعياءأما-

المدينةالمطلوبةتُسَفينوأنت.الربمفديمقدسَاشعبَاوشممونهم.أمامهوجزاؤهمعه

نحلصًاالمسيحيكنولم.قتلهطلبوابل،بالمسيحأورشليميهوديؤمنولم(المهجورةغير

انثى:أي(أتانجحث!علىجالَايأتيملككهوذا.صهيونابنةياتخافيإلا(1ه:12يوحنا)إنجيل(1)

.صغيرةحمار

.البشاراتانظر.المقدسلبيترَ!تَمهُالخطاببنعمرفتحعننجوءةهذه2()
http://www.al-maktabeh.com



المسيحيسوعحياة
333!ج!ر

بعداسمهاوتغيَّرلها،الحقيقيالمحرروهوآ!عتَههُلتَةرالخطاببنعمركانبل،لأورشليم

(.المقدس)بيتإلىالإسلاميفتحها

تحته،ثوبهمنهمكلوضعمبايعيهفإنياهوالملك)وأما(9:13ثاني)ملوكوفي-

عليها:تعليقولنا.التاليةالحادثةإلىيشيروهو(.لههتفثم

ووضعاوالجحشبالأتانوأتيا.يسوعأمرهماكماوفعلاالتلميذان)فذهب-

علىساقًاوضعهلمعًا؟عليهماجلسكيف.فزورةهذهعليهما(!فجلسثيابهماعليهما

أمه.خلفدائمًايسيرالجحشرَبأنعلَمامغا؟بهساراوكيفأمه؟علىوساقَاالجحش

منطقي.غيركلام؟عريانينوساراثيابهماالتلميذانخلعوهل

الشجرمنأغصانًاقطعواوآخرون،الطريقفيثيابهمفرشواالاكثر-)والجمع

يطلبونوأمهالجحشقدميتحتثيابهمفرشواالذينأنأفهم(الطريقفيوفرشوها

نأيريدونخبثاءكانوابل،بثيابهميضحوافلمأغصانَافرشواالذينأما،البركةنوال

ويسقط.فيهاالجحشيتعثر

داود.لابنأوصناقائلينيصرخونكانواتبعواوالذينتقدمواالذين)والجموع-

مأ،الجليلمنمعهأتواالذينالجموعهل(الأعاليفيأوصنا.الربباسمالاَتيمبارك

ولماذا.الغامضة)متى(مبالغاتمنهذه.يعرفأحدلا؟فاجيبيتمنأمأريحا،من

؟الهتافيكفيألا؟الصراخ

الطبعةهامشذكركماخَفَصْ!)ياربمعناهاأنالكنيسةفيتعلمنا)أوصنا(-

.بالعبريأي)ع(حرفوبجوارهاخلص(.يارب-أي-نا)هوشيعهأنهاالقديمة

وبالعبري.نعرفلاالأرامي.أوباليونانيلعلها،مجهولةبلغة)أوصنا(أنفيتضح

)خلصنا(.أيعنَا()حوشمعناهاأن(أرمسترونج)كارينذكرتوقدنا(.)هوشيع

خلص)ياربالقديمالإنجيلبحسبفهيداود(.لابن)أوصناالجملةمعنىفاختلف
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الفاتحأنهظانينأورشليمليحررينصرهأناللّهعندمنبالنصرلهيدعونأيداود(لابن

()القدسبهاكتافي()كارينكلاموبحسب.و)اشعياء(()زكريابشارةعنهتكلمتلذيا

تمافا.بالعكسالنتيجةفكانت.ليحررهمبيسوعيستنجدوناليهودأن

يارب)اَهكتبالذي26(:181)مزمورإلمماأشارالقديمةالطبعةهامشوفي-

(.اللّههوالرب.الرببيتمنباركناكم.الربباسمالاَتيمباركأنقذ.يارباَه.خلص

بشارةإذَافهي.وطردهمضربهملقدكلا.؟الرببيتمنباركهمالمسيحهلولكن

محمدسيدناعنولكنها.مانعفلاالمسيحعنالمسيحيونقبلهافإن.ورسولهاللّهعبدعن

(الربباسمالاَتي)مباركالدعاءوهذاالبشاراتكتابيفيالشرحوتجدصَلتقُعَينهَوَسَفَصَ.

نأتقوللوقاإنجيلروايةلأنا13:35لوقا)إنجيلمنيتضحكمايسوععنليس

دماريعنيخرابَا!لكميْتركبيتكم)هوذالليهودقالأورشليميدخلأنقبلالمسيح

بعديأتيالمخلصأنأي(الربباسمالاَتيمباركتقولوا)حتىالهيكلالمقدسةالمدينة

الهتافبنفسهتفوااليهودأن(و)مرقس()متىذكرهماحتى.والشتاتوالخرابالدمار

المحررهوأنهظنوهحينأخطأواأنهميعلمالمسيحفإنذلكفمعصحإنالمسيحأمام

()1(.91:11لوقا)إنجيلمنأيضَايتضحكماالفاتح

،البراقراكبَاالمقدسلبيتوزيارتهلإسلامباصلئتَهُعَينهَوَسَلىمحمدسيدنابعثةفكانت

كقولووديعوعادلمنصوروهولفتحهادابتهعلاَ!كَهُدنَهُرالخطاببنعمرذهابثم

اليهودوأعاد،الحربعنهاوقطعالصليبيالرومانيالاحتلالمنهاوأخرجزكريا،النبي

منها.النصارىطردهمأنبعدإليها

هذا.منقائلةكلهاالمدينةارتجتأورشليمدخل)ولما(12:01)متىمعونكمل

المجوسدخول!عنقالمثلما(.الجليلناصرةمنالذيالنبييسوعهذاالجموعفقالت

(.الحالفييظهرأنعتيداللْهملكوتأنيظنون)كانوا(1)
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منازلوعدةواحدشارععنعبارةكلهاالمدينةوكأن3ّ(:)2فييسوععنيسألونإليها

نأتؤكدروايتهأنمع،يعرفونهلاكلهاالمدينةأنيعني!و)متىكلها(.إارتجتولذلك

تؤكد(يوحنانجيلإ)يةوروا.وشَاطئوحقلشارعكلفييلاحقونهكانو!كلهمعلماءها

آمنواالذينالجموعهذهبكلأورشليمدخلكانوإنقليلًا.إلافيهاحياتهكلقضىأنه

إلا؟الجليلناصرةمنأنهعرفواكيفهوالغريبولكن؟صلبهأمكنفكيف)نبي(أنه

وعلمهمعندهممكثوقدأريحامنيكونواأو،مستحيلوهذاالجليلمنيكونواأن

الإنجيلمنمبتورجزءهذا.وفصلهأصلهوعرفوابنبوتهاقتنعواحتىمعجزاتوصنع

.كالعادة

أورشليص8دخولهقصضفىرنضالمقا

البابعندالقريةخارجمربوطَاكانالجحشفي:)متى(خالف1(1و)مرقس

فيأورشليميسوعدخل.الربباسمالاَتيةداودأبينامملكةمباركةهتفوا:،الطريقعلى

الباعة.ويضربالهيكلليدخلالتالياليومفيوعادعنيابيتإلىفخرجالمساء

جحشًاتجدانالقريةتدخلانحينقال!:ومرقسمتَّىخالف2(91:5والوقا5

...يسوعوأركبا...الجحشأصحابعليهماواعترض.قطأحدعليهيجلسلممربوطَا

رأوها،التيالمعجزاتلأجلفرحيناللهسئحوافقطالتلاميذ...فقطثيابهمفرشوا

يذكروا:المالأعاليفيومجدالسماءفيسلام.الربباسمالاَتيالملكمباركقائلين

سكتإن:فقالتلاميذكانتهر،معلمياالفريسيينبعضفقالداود(ابنولاأوصنا،

!تصرخفالحجارةهؤلاء

اَتٍيسوعأنللعيدأورشليمإلىجاءالذيالجمعسمع12(:12و)يوحنا5

باسمالاَتيمباركأوصناوصرخواللقائهوخرجواالنخلسعوففأخذواأورشليمإلى
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معكوسة.قصةهذه.فركبه(أورشليمفي)أيجحشَايسوعووجد.إسرائيلملكالرب

؟نصدقأيهم

الهيكلفيويشترونيبيعونكانواالذينجمغوأخرجاللههيكلإلىيسوع)ودخل-

يستطيعلمبحيثالقوةبهذهيسوعكانإذا(الحمامباعةوكراسيالصيارفةمرائدوقلب

الخدمبعضعليهيقبضفكيف،وجههفييقفواأنوالصيارفةوالتجاروالمشترونالباعة

؟.الليلطوليضربونهويظلون

واللايون.الكهنةإلاأحديدخلهلا(الثه)هيكلأن)متى(فيهوقعالذيوالخطأ-

.معقولوهذا(ساحتهإمنوكتبوا(الحياةإكتابفيالكلامبتصحيحالأدباءقاملذلك

يُدْعَى،الصلاةبيت)بيتيقالاللّهأن-الأنبياءكتبفيأي(مكتوبلهم)وقال-

فياللهقولبينيجمعالمسيحكلامالمؤلفجعلوقد(لصوصمغارةجعلتموهوأنتم

ولكن.الأصلخالفكالعادةولكنه(711:)إرميافيهتعالىوقوله7(:56)إشعياء

والتعليمالدعوةأين؟الثةبيتساحةفيوالشراءبالبيع(اللصوص)مغارةعلاقةما

؟الناسعقولقدرعلىالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمرالحسنةوالموعظةبالحكمة

!الحبالمنبسوطضربهمأنهيوحنا()إنجيلذكروقد

بيتبيتيالأنلليهودقالاللهأن7(56:)إشعياءفيجاءالكلامهذاوأصل

كانتبل،الئمعوبلكلليسسليمانهيكلفإنوبالطبع(الشعوبلكليُدْعىالصلاة

صار)هللليهوداللهقال(711:)إرمياوفي،والكعبةالحرامالمسجدعننبوءةهذه

أورشليم،هيكلويقصد(أعينكمفيلصوصمغارةعليهاسميدُعِيَالذيالبيتهذا

ماهوهذاولعل(بابل)سبيّفينصر()نبوخذيدعلىدمارهفيسببَاأعمالهموكانت

هيالكعبةلتكونتدميرهسيتماليهودهيكلأن،الكلامهذاقالكانإنالمسيحقصده

.كالعادةوحرفهالكلامعكسالراويولكن.حدثوقدالعالمفيالوحيدةالقبلة
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لدخولهالثانياليومفيكانالهيكلدخولهإنفقال11(:أا)مرقسأما5

يجتازأحديدع)أالباعةطردولماالهيكليدخلأنقبلتينشجرةلعنوقد،أورشليم

لجميعيُذعَىصلاةبي!)بيتيعنكلامهالكهنةورؤساءالكتبةوسمع(!بمتاعالهيكل

ماندريولا(!تعليمهمنكلهالجمعبُهتإذخافوهلأنهميهلكونهكيف)فطلبوا(الأمم

إنذارهذاوأنالكعبةعنبالنبوءةيُذَكّرهمأنهلمحهمواالعلماءأنأرىإقِإلاتعليمههو

.ترونكمامنسقغيرالروايوكلامالأبدإلىمعبدهمبدمارأخير

عنتنبأثمعليها(وبكىالمدينةإلىنظريقتربهو)وفيما41(أ:9الوقا5

يقلبوأ...(يبيعونكانواالذينيخرجابتدأالهيكلدخل)ولماأهلهاوقتلتدميرها

فييومكليعلم)وكان.المرورمنأحديمنعولمهادئا.مؤدبَاكانبل،يضربولمشيئا

(.التينةالعنيذكرولم!الهيكل

الفصحعيدلحضورأورشليمإلىذهبأيامهأولفي(213:يوحنا)إنجيله

والصيارفوحمامًاوغنمَابقرَايبيعونالذينالهيكلفيووجدتمامَا،الصلبقصةفيكما

الاوقالطبعَا()بالضربالهيكلمنالجميعوطردالحبالمنسوطًافصنعجلوسَا

)مزمورعن(أكلتنيبيتكغيرةمكتوبأنهتلاميذهفتذكر.تجارةِبيتأبيبيتتجعلوا

ثلاثةوفيالهيكلهذا)انقضوافقالهذا(تفعلحتىترينااَية)أيةاليهودفسأله9!:96

أورشليمدخلفقدالصلبقبلأما!جسدههيكلعنيقولإنهالراويوقال(قيمهأأيام

دخولهفيكون.بيومالفصحقبلالجمعةيومصلبهوتمفقط،أيامبخمسةالفصحقبل

فقط.للتعليمهدوءفيويخرجالهيكلييدخلوكانالأحد.وليسالاثنينيومأورشليم

البشر.كتبهكذا

ذكروقدفشفاهم(الهيكلفيوعُرْجعُمْيإليه)وتقدم(12:41)متىمعونكمل

النصرهذاوفي.اللهبيتيدخلانلاوالأعمىالأعرجأن8(:5الثاني)صموئيلكتابهم
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الصورةبهذهتحدثلم!القصةهذهأنيؤكدوهذا.قطساأومحذوفمهمجزء()صموئيل

في(بوكاي)مورش!الدكتورقالكمافاشلمؤلفهوبلاليهود.منلسِ!الراويأنأو

منأوبئةالمسيحأماميضعالراويفهذا(،الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسة)الكتبكتابه

العجائبوالكتبةالكهنةرؤساءرأى)فلما:ونتابع.إليهيذهبمكانكل!االأمراض

يغضبوالمغضبوا(داودلابنأوصناويقولونالهيكلفييصرخونوالأولاد،صنعالتي

ومعهم،الهيكلفيالأطفالصراخمنغضبوابل،الراويإلينايوحيكماالمعجزاتمن

يذكرهلمولذلك،منطقيغيرأمرهذاالمعبد؟فيبالصراخيسوعيرضىفكيف.الحقكل

مثلدخولهمنممنوعونوهمالمعبدداخلالأطفالأتىأينومن.)متى(غيرآخرإنجيل

يقولماأتسمع:له)وقالواوسيستمر.)متى(؟عندالصراخحكايةهيوماالنساء؟

تسبيحَا.هيأتوالرضعالأطفالأفواهمنقطقرأتمأما.نعميسوعلهمفقالهؤلاء.

تسبيحَاكانالصراخهذاوهل!هناكوباتعنيابيتإلىالمدينةخارجوخرجتركهمئم

مسيحوكذلك،النبياسميذكرانلاالنصرانيوالوحيوالراوي؟الإنجيلمسيحيا

2()1(.8:)مزمورمناقتبسوهو.القولحقيقةونكتشفوراءهنبحثلئلا،الإنجيل

لاوهم(منتقمعدولتسكتأضدادكبسببحمدَاأسستوالرضعالأطفالأفواه)من

،الراويأم،المسيح؟النصوصيغيرالذيفمنإمحمد(اسممنلأنها)حمد(كلمةيحبون

؟المحرفأم،الوحيأم

يحترملاأو،المناقشاتمنيهربالمسيحبأنإلينايوحيالراويأنوالعجيب-

.مرفوضوكلاهما.الدينرجال

إليهاوجاءالطريقعلىتينشجرةَفنظرجاعالمدينةإلىراجعَاكانإذاالصبح)وفي

فيالتينةفيبستالأبدإلىبعدثمرمنكيكونلالهافقالفقطورقَاإلاشيئَافيهايجدولم

الإنان.ابنهوآدمابنأنويتضح!تفتقدهحتىآدموابنتذكرهحتىالإنسانهو)من(ه8:)مزمور(1)
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يسوعفأجابالحال!.فيالتينةيبستكيفقائلينتعجبواذلكالتلاميذرآىفلما.الحال

فقط،التينةأمرتفعلونفلاتشكّونولاإيمانلكمكانإنلكمأقولالحق.لهموقال

الصلاةفيتطلبونهساوكل.فيكونالبحرفيوانطرحانتقلالجبللهذاأيضَاقلتمإنبل

التلاميذعجزقصةفي)متى(منتعودناكمامكررالأخيروالكلامتنالونه()1(مؤمنين

وحده()اللهالأبمنمستجابةوالصلاة2(،17:0إمتىفيالطفلشيطانإخراجعن

.(614-6:)متىفيقالكمالهشريكلا

كتابهفيبرناردشو()جورجقالكماتينشجرةضدالخارقةقواهاستعراضأما-

:وقفاتمعهفلنامسيحثا(ليس)المسيح

:11مرقس)إنجيلذكرفقدمنه،القريبالغيبيعلملايسوعالرجلهذاا-

ثمرَا.فيهايجدأنيتمنىالشجرةإلىجاءأنه(13

ةأامرقس)إنجيللأنوللقدر،اللّهلسلطانتخضعالتيالشجرةذنبما2-

ظهورمواعيديعلملا)ربهم(المسيحفهلفيها.الثمرظهوروقتيكنلمإنهقال(13

الثمر؟

ولعلهاالخضراء؟الشجرةفوائدمنالمخلوقاتوكلوالطيورالبشرحرملماذا3-

الإث!ار!أوانفيالثمرستُخرجكانت

منيظهركما،إصائيلبنيلأمةترمزالتينشجرةأنالمسيحيونالكهنةقال4-

نبيمنهميأتيلنأنهيقولأنالفعلبهذاأرادالمسيحوأن6(:13الوقافيآخرمثل

داعيفلالاوإ،إسرائيلبنيخارجمنسيكونالتاليالنبيأنيعنيهذاإنوأقول.بعده

التالياليومفيلأورشلبمعودتهأثناءفرآها،كالعادة)متى(في(إالتينةقصةخالف(11مرقس)إنجيلفي(1)

ونعجبالاليماليوفيهـلبستلعنها،ثمرَايجدولمجاءهافلماثمر،ف!يهاأنوظنوجاعإليها،لدخوله

بالنْه(.إبمانلكماليكنيسوعفقالبطرس
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ومثل33(21:)متىفيوالكرامين()الكرممثلمنسيتضحكمامطلقَا،الرمزلهذا

الله.شاءإنلهماوسنأتي(ا:22)متىفيالملكابنعُرسوليمة

ينالوالكي،بالئهالكاملةوالثقةوالإيمان،اللّهبعبادةويأمرهم،اللهعبديسوع-5

لونه.يسأما

الشعبوشيوخالكهنةرؤساءإليهتقدمالهيكلإلىجاءإولما23(1:2)ونتابع

لاوكالعادة()1(،السلطانهذاأعطاكومنهذاتفعلسلطانبأيقائلينيُعَلّم،وهو

.يدريلاهو؟قالماذا.الهيكلفيالتعليموهيالمهمةالأمورالراوييذكر

واحدَا.رئيسًاللكهنةأن57(:26)متىفيويتضح-

تعليمهعلىأو،الهيكلمنلهموطردهللباعةضربهعلىإمايعترضونوهم-

لا.للتعليموليسللذبائحمكانوالهيكل،الكهنةمنليسوهو،الهيكلفيللشعب

أماموضعهمهـان!ا،عليهميردلميسوعأنهووالعجيبلنا.يوضحلمفالراويندري

بأيأيضَاأنالكمأقولعنهاليقلتمفإنواحدةكلمةأسألكمأيضَا)وأنافقال()فزورة

فيففكروا؟الناسمنأمالسماءمن.كانتأينمنيوحنامعموديةهذا.أفعلسلطان

نخافالناسمنقلناوإن.بهتؤمنوالمفلماذايقولالسماءمنقلناإنقائلين)2(أنفسهم

لهمفقال،نعلملاوقالوا:يسوعفأجابوانبي)3(.مثلالجميععنديوحنالأنالشعبمن

سبببدونالإجابةمنيسوعفهربهذا(أفعلسلطانباْيلكمأقولأناولاأيضَا:هو

التحريف.منأوالراويمنكذبفهذا،الحقويكتمرسالتهبلَّغقديكونفلا،مفهوم

(.السُلطةهذهمنحكمن...دُلطة)بأيالحياةكتابفي(1)

أصح.وهذا(بينهممافيما)فتث!اورواالحياةكتابفي2()

عنالكلامنفس(12:46)متىوسيذكر.أصحوهذانبيَا(يوحنايعتبرونكلهمالأنهمالحياةكتابفي)3(

يوحنابأنواثقون)لاْنهم(0:216الوقاوفيالتصحيحنف!الحياةكتابويصححهنبي()مثليسوع

نبي(.بالحقيقةأنهالجمغعندكانيوحنا)لاْن32(:11)مرضوفينبي(
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.الأردننهرفييوحخامناعتمدواواليهوديةأورشليمسكانأنيقول(ه3:)متىلأن

لمولماذا؟بهليؤمنواالأنبياءعنهتنبأالذيالمسيحهوأنهبحقيقتهيسوعيصارحهململماذا

لهمقالهالذيالاَتيبالمثلهذاعلاقةوما(؟نبي)مثلأنهيوحنافيعقيدتهملهميصحح

اليوماذهبابنيياوقالالأولإلىفجاءابنانلإنسانكان.تظنون)ماذا:الاَتيالمسيح

كذلكوقال!الثانيإلىوجاء.ومضىأخيرَاندمولكنهأريد.مافأجاب.كرميفياعمل

قالالأوللهقالوا.الأبإرادةعملالاثنينفأي.يمضولمسيد.ياأناهاوقالفأجاب

يوحنالأن.اللهملكوتإلممايسبقوناوالزوانيالعشارينإنلكمأقولالحقيسوعلهم

لمرأيتمإذاوأنتم.بهفاَمنواوالزوانيالعشارونوأماتؤمنوا،فلمالحقطريقفيجاءكم

علاقةلاالمثلفهذا.(والزانياتالضرائب)جباةالحياةكتابفي(بهلتؤمنواأخيرَاتندموا

1(.95:)متىمثلاَخرمكانفييصحوهو.المسيحبسلطةولايوحنابمعموديةله

ذنبهوماأفهمولا.دفهالعبادةوإخلاصالتوبةيذكرلمإنكاملَاالمثلهذايكونولا

لكي،الضرائبجمعأو(والزرعالمالفياللّه)نصيبالعشورجمععنالمسئولينالموظفين

اليهوذكهنةكلأنيعنيهذاكلامهوهل.والخطاةالزانياتأوالزناهمعدائمَايجمعهم

الصلبأوبمالفداءمرتبطكيرالفردوسدخولأنمنهنفهمولكن؟.جهنمأهلمن

:وقال.فقطالصالحوالعملوالتوبةبالإيمانمرتبطبل،المزعومين

التحريف.منأصإبهممابالرغمالأناجيلفيمثلأهموهوآخر!مثلَا)اسمعوا-

برجَاوبنى،معصرةفيهوحفر،بسياجوأحاطهكرمَا،غرسبيتربإنسان)كان

أثماره،ليأخذالكرمينإلىعبمِدهأرسلالإئ!اروقتقربولماوسافر.كرامينإلىوسلمه

اَخرينعبيدَاأرسلثم.بعضَاورجموابعضَاوقتلوابعضَاوجلدواعبيدهالكرامونفأخذ

وأما.ابنييهابونقائلَاابنهإليهمأرسلفأخيرَا.كذلكبهمففعلوا،الأولينمنأكثر

ميراثه.ونأخذنقتلههلموا،الوارثهوهذابينهمفيماقالواالابنرأوافلماالكرامون
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بأولئكيفعلماذاالكرم)1(صاحبجاءفمتىوقتلوهالكرمخارجوأخرجوهفأخذوه

آخرينكرامينإلىالكرمويمنملمردثاهلاكَايهلكهمالأردياءأولئكلهقالوا.الكرامين

رفضهالذيالحجر.الكتبفيقطقرأتمأمايسوعلهمقالأوقاتها.فيالأثماريعطونه

أعيننا.فيعجيبوهوهذاكانالربقِبَلِمن)2(.الزاويةرأسصارقدهوالبناؤون

علىسقطومن.أثمارهتعمل)3(لأمةويُعطَىمنكميُنزَعاللّهملكوتأنلكمأقوللذلك

والفريسيونالكهنةرؤساءسمعولما.يسحقهعليههوسقطومنيترضَضالحجرهذا

لأنه،الجموعمنخافوايمسكوهأنيطلبونكانواوإذ.عليهمتكلمأنهعرفواأمثاله

اللهإلىالدعوةهووالكرمنبئا()4(،)يعتبرونهالحياةكتابوفينبي(مثلعندهمكان

هموالعبيد.خاصةإسرائيلبنووهمالأنبياءإليهمأرسلالذينالشعبهموالكرامون

آخر،شعبأوأمةإلىالدعوةوش!لمإسرائيلبنياللّهيهلكسوفالمثلنهايةوفي.الأنبياء

يعنيالذيالتحريفهوخارجَاالمقتولوالابن(.الزاوية)حجرهوالذيالخاتمبالنبي

نأيعنيلأنه؟رأسهمعلىونردهمنهمنقبلهنحنولكن.أورشليمخارجالمسيحصلب

يسوعلشعبوليسالأنبياء،كلعنهتنبأرجلامةإلىوالنبوةالدينسينتقلالمسيحبعد

وقد(.11:17)روميهبولسكقولاليهودمنفرعالنصارىولأن؟النصارىقالكما

:4و)زكريا22(:181و)مزمور28(8،إشعياء)كتبفيالحجربهذاالبشاراتجاءت

إليه.وأحيلكم!البشاراتمنا03)كتابيفيكلهاشرحتهاوقد35(:2و)دانيال7(

(.الكرم)ربالحياةكتابفي(1)

(.الأساسيالزاويةحجر)صارالحياةكتابفي2()

)شعب(.31(

وجاء.واحدةمعجزةيعمللمأنهمعالمعمدانيوحنابنبوةآمنوااليهودان26(:12)متىفياشرتكما(4)

معجزاته،كثرةمعيسوعبنبوةاَمنوااليهودانويعني،المحيسوععنالقولنف!(12:64)متىفيهنا

المعجزاتأنقالالمسيحكانفإن.والأنبياءالرسلمنجاءهممالكثرةبالاْنياءالأرضأهلاعلموهم

فكيف2(42:4)متىفيالنوةعلىدليلولا23(22-7:)متىفيالصح!يحةالعقيدةعلىدللَاليست

العقلاء؟أين؟الميحتأليهعلىدليلَاالمسبحيونجعلها
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بعدم75سضةأورشليمدمارهوالكرمصاحببهمفعلهالذيالهلاكوهذا-

المسيح.لأمةالتاليةالأمةهيالمقصودةالأمةفتكون.المسيح

وصممواشديذاعلمائهمحنقفكاناليهودأمةعلىقولهقولأشدهوهذافكان-

)النبي(عنهقالواأنهماليهودعنسابقَاقولهيخالفنبي()مثلوقول.يسوعقتلعل

:21(11).

علماءأنمعناهلأن؟واضحتحريفهو(الابن)قتلعنالمكتوبأنقلتلماذا-

ليرثواعمدًافقتلوه،المسيحيونيظنكما(الله)ابنهويسوعأنعرفوااليهودوكلاليهود

عنهقالواوالفريسيينالكهنةرؤساءلأنفاحشخطأوهذا(.الكرم)صاحبأي!()الفه

63(.:27)متىومضللضالإنه:والدفنوالقتلالصلببعد

يأفيهماوليس(51)حزقيالمع()إشعياءهمنيسوعاقتبسهالمثلهذاأخيرَا-

عليهم.الثهفغضبرديَاثمرَاأنتجواالكرامينأنفيهماولكن،المقتولللابنذكر

اسمهالنصارىوفرعهماليهودحذفأي(البناؤونرفضهالذي)الحجروأما-

فيجاءكماالبناء،هذافيالرئي!حي()الحجرصارفقدالأنبياء،شجرةومنكتبهممن

بأذىيصابالنبيهذايهاجممنأنالمسيحوقالصَ!نتَهُعَينيماوَسَ!وَ)1(.محمدلسيدناحديث

انتهىبل،الصفاتبهذهيكنلمنفسهوالمسيح،يسحقهالنبيهذاهاجمهومنشديد،

منخوفَانحتفيَاوظلقامثم()القدسكتابهافيأرسترونج()كارلنكتبتكمامخزيةنهاية

.كذبكلهوهذا.قاتليه

كفلقبليمنلأنباءاومثلمثليإإن:قالعَ!دنَةبخَهوَطًللهارسولانرَ!نَمهُ،هريرةأىعن،البخاريروى(1)

وبمْولون:لهوبعجبونبهبطوفونالناسفجعل،زاويةمنلبنةموضعإلا،وأجملهفأحسنهبيتًابنيرجل

لما.النبيينخاتموأنااللبنةفأنا.اللبنةوضعتهلا
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يكونأنإبراهيموعداللّهأنبدليلإسماعيلنسلمنالأمةوهذهالحجروهذا-

)تكوينفيوكتابهموالنصارىاليهودتفسيربحسبمنهموبالأنبياءبالئهمؤمنيننسله

)تكوينفيلهقائلَاأيضًاالوعودوأعطاه(الأرضقبائلجميعفيك)وتتبارك3(:12

هوإسماعيلفكان(يرثكهو-ضلبلامنأي-أحشائكمنيخرج)الذي4!:15

:21)تكوينفياعفيمة()أمةإسماعيلنسليكونأنهاجراللّهووعد،أولادهأول

كتابيفيوافئاشرحهاوتجد.فقطصَلئنَهُعَتهِوَسَلَّوَوبمحمدلإسلامباعظيمةأمةفصار(81

.(لبشاراتا)

بشريعةيأتِلموالمسيح،الشريعةخاتمإنهوقال(841:)إشعياءوصفهوقد-

كريمأنه(2816:)إشعياءووصفه13.-أ23:،5:18)متىلموسىتابعَاكانبل

منهميهربكانوالمسيح.يهزمهماليهودعلعبروكلما،والعدلطبالحقيحكم،الأساس

.وغيره93(:9351،:5412،:11و)يوحنا03(:4الوقاقالكما

فيشركاءأنهماللقاءهذايحضروالمالذين)الفريسيون(المؤلفذكرأخيرَا-

.يسوععلالمؤامرة

وعلىعلينادمه.)إصلبهكلهمسيهتفونفكيف،الجموعمنخافواكانوادمان-

.(1()27:22،52)متىفيأولادنا(

يذحرلمأيضَاويوحنااكأناجيل،صالحفيليستحالعادةفهيالمقارنةأما-

.حالعادةالخطيرالكلامهذا

أرسلثم،فرجموهآخرعبدَارسلأثم،فجلدوهعبدَا،أرسللقا-(21إمرقس5

...حبيبواحدابنلهوكانبعضَا.وقتلوابعضًافجلدواكثيرينأرسلثم،فقتلوهآخر

علينا(.دمه.إصلبه.وقالواالشعبجمغ)فأجاب(1)
http://www.al-maktabeh.com



المسيحسهـوعح!اة
--!ص344جو

ويهلكيأتي:قالالذيهوويسوعمتّى(.)عكسالكرممنوأخرجوهوقتلوهفأخذوه

ومن:قالأنهولا،نبيمثلالجمععندأنهيذكرولمواليهود.الكهنةوليس...الكرامين

الحجر.هذاعلىسقط

ثالثَاوأرسل،فجلدوهآخروأرسل،فجلدوهعبدَاأرسل:قال9(:02الوقا5

ويهلكيأتي:القائلهووشموع.ومرقسمتىفخالفغيرهميذكرولمفجرحوه،

وقالإليهمفنظرهذا(عنهميبعدأندلّهدعاء:)أيحاشاقالواسمعوافلماهؤلاء...

ذلكعلىسقطمن)كلوذكركان(الربقبل)منيذكرولم...المكتوبهذاهوماإذَا

.(يترضضالحجر
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والعنت!روقالثانىالإصحاح

يشبهقائلأ:بأمثالأيضَايكلمهميسوع)وجعلاَخربمثلالسابقالمثلتكمله

إلىالمدعوينليدعواعبيدهوأرسللابنهعُرشاصنعملكًاإنساناالسمواتملكوت

غذائيهوذاللمدعوينقولواقائلًاآخرينعبيدَافأرسليأتوا.أنيريدوافلمالعرس

تهاونواولكنهم.العرسإلىتعالوامعد.شيءوكلذبحتقدومسمناتيوثيرانيأعددته

وقتلوهم.وشتموهمعبيدهأ!سمكواوالباقون.تجارتهإلىوآخرحقلهإلىواحدومضوا

قالثم.مدينتهموأحرق،القاتلينأولئكوأهلك،جنودهوأرسلغضبالملكسمعفلما

مفارقإلىفاذهبوا.مستحقينيكونوافلمالمدعوونوأمافمستعد،العُرسأما)1(لعبيده

وجمعواالطرقإلىالعبيدأولئكفخرج.العرسإلىفادعوهوجدممَوهمنوكلالطرق

لينظرالملكدخلفلما.المتكئينمنالعرسفامتلاْ.وصالحينأشرارَاوجدوهمالذينكل

دخلتكيفصاحبيالهفقال.العرسلباسلابسًايكنلمإنسانَاهناكرأىالمتكئين

رجليهاربطواللخدامالملكقالحينئذ.فسكتالعُرس،لباسعليكوليسهناإلى

كثيرلنلأن.الأسنانوصريرالبكاءيكونهناك)2(.الخارجيةالظلمةفيواطرحوههـلديه

(.يُنتخبونوقليلينيُدْعون

المسيح،بهينطقلاكفروهذا!()اللّهبهيقصد،مثلكلأولفيالمذكوروالإنسان-

لاالثهأنوقال(23:91)عددفي(إنسانابنولاإنسانَاليس)اللّهأنلهمقالاللهلأن

إشعياء،قالكماالمساواةيعنيالتشبيهلأن2(04:18،5إإشعياءفيب!ثيءتشبيههيجوز

فهي()العرسوأماوتسوؤنني(تشبهونني)بمن(ه:64)إشعياءفيالثهإلىإساءةوهو

الأنبياء،هموالعبيد.اللهعندمنالذيطعامهاإلىإشارةوالثيرانوالعجول،الجنة

لأنهص!نَهعنَ!رَ!ر؟محمدصدناوهو()عبدهأرسلالنهايةفيأنهوقال(41:51لوقا)إنجيلفيالمثلهذاجاء(1)

.الدعوةنشرسبيلفيبالجهادأي(بالدخول)ألزمهملهوقال،أورشليمخراببعدالوحيدالرسولهو

.محذوفجزءإلىتشيرالمكانهذافي()شرطةتوجدالحياةكتابفي2()
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.والنصارىاليهودهماللّهعبيدوقتلوابالدنياانشغلواوالذين.الشعوبهموالمدعوون

)الملك(0.7سنةالروماني)تيطس(يدعلىمدينتهموحرقأورشليمأهلأهلكولقد

(الطرق)مفارقإلىوصحابتهصَللَئَهُعَنهِوَسَفَوَمحمدسيدناذلكبعدأرسلالذياللّهأي

عنوفصلهمإسماعيلوابنههاجرزوجتهإبراهيمفارقحيثالعربيةالجزيرةإلىأي

اَمنمنوكل.والشعوبالأمملكلعامةدعوةبدأتهناومن(.ويعقوب)إسحاق

الإيمانأظهرواالذينالمنافقينإلىيشيرفهوالعُرسثوبعليهليسالذيأمَّا.الجنةدخل

بالجنةبشرواالأنبياءكلأنونفهمصَلتنَهُعَيتهَوَسَ!وَمحمدهوالملكوابنالكفر.وأبطنوا

الأصليينالنصارىوهلاكأورشليمدماربعديظهرالذيصَ!ألئَهُعَئهِوَسَفَوَ.الخاتموبالنبي

أيضَاالمثلبهذاتكلمأنهفهمواالعلماءأن(22:51)متىويكمل.كثيرةاضطهاداتفي

الوقاإ)1(.سوىيذكرهولم.عليهم

إليهفأرسلوا.بكلمةيصطادوهلكيوتشاورواالفريسيونذهبإحيمئذ-

بالحقاللّهطريقوتُعَفمصادقأنك،نعلممعلمياقائلينالهيرودسيين)2(معتلاميذهم

جزيةنعطيأنأيجوز.تظنماذالنافقل.الناسوجوهإلىتنظرلالأنكبأحدتباليولا

الجزية.معاملةأروني؟مراؤونياتجربوننيلماذاوقالخبثهميسوعفعلم.لا؟أملقيصر

إذَااعطوالهمفقال.لقيصر:لهقالوا.والكتابةالصورةهذهلمنلهمفقال.دينارَالهفقدموا

"فقد()الهيرودسيونأماومضوا(وتركوهتعجبواسمعوافلما.دتهلئهومالقيصر،لقيصرما

عسكريحزبأنهمأيإ)3(هيرودس)لمحاربيأنهمالقديمةالطبعةهامشفيوجدت

الذيالسابقاليهوديةمقاطعةواليأو،الحاليالشماليةالجليلمقاطعةواليإلىينتمي

.الملكوتطعامعن،للفريسيينرئي!يتفيذكره(41:51الوقا(1)

لقيصر.الجزيةبدفعالشعبيقنعونهيرودسالملدُتتغفرقة:الهيرودسيون(2)

.م8391سنةالصادرةالجاةكتابطبعةفيكذلك)3!
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ويسيرونالكفارالحكامإلىتتعصَّبيهوديةدينيةطائفةتوجدكيفأعلمولا!.مات

العلماء؟مع

معاداةإلىيستدرجوهلكيبخبثومدحوه،الأدببمنتهىالمسيحكلمواولقد-

قائلينالواليإلىيسوعاشتكوااليهودأنيقول2(23:لوقا)إنجيلفيولكنقيصر.

ملك(.مسيحهوأنهقائلألقيصرجزيةتُعطَىأنويمنعالأمة)يفسد

منبدلاإليهميسيءأنلابدتلاميذهمأوالعلماءيقابلحينالإنجيلومسيح-

والموعظة.بالحكمةوالتعليمالدعوة

دلّه)الدينالعلمانيينقولمِثْلفهولقيصر...(ما)أعطواالمشهورةقولتهأما-

رسائلهفيبولسكلاميشابهوهو.دلّهشيءكللأنخطأوكلاهما(للجميعوالوطن

:3و)كولوس!6:52أفسس)وفي(اللّهيقاومالسلطانيقاوم)من(2-ا:13)رومية

و)تيطس(أ:6الأولىو)تيموثاوس،للمسيحخدمةهيللسادةالعبيدخدمةأن22(

هووالسلاطينللرئاساتالشعبوخضوعللأسيادالعبيدخضوعأدطا(2،9:3:

الأرضدئهوأن،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلاأنالصحيحالتعليمبينما!دئهخضوع

)بولس(لأن؟دلّهخضوعهوالكفارللملوكالخضوعيكونأنيمكنولاعليها،وما

الشعوبفكانت.المسكونيةالمجامعفيالسلطانبسيفدينهانتشروبهذاالحكاميتملق

الباباواتونار،الصليبباسمالدنياعلىالمتسلطينالحكامنار،نارينبينالمسيحية

ليسكلهوهذا.مباشرةالإلهمنسلطانهابزعموالأرضالسماءعلىالمتسلطينوالكهنة

ولاصكتتَهُعلهِوَسَفَوَ،النبيوسنةاللّهبكتابالمسلمالحاكمفيهيحكمالإسلامبل.الإسلامفي

23(.:22)متىمعونتابع.والعالمالحاكمحتىفوقهماأحديوجد
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ياقائلينفسألوه،لمحيامهليسيقولونالذين(صدوقيون)1إليهجاءاليومذلك)في-

لأخيه.نسلًاويقيمبإمرأتهأخوهيتزوجأولادلهوليسواحدماتإنموسىقالمعلم

لأخيه.امرأتهتركنسللهيكنلموإذوماتالأولوتزوجإخوةسبعةعندنافكان

منلمنالقيامةفقيأيضَا.المرأةماتتالكلوآخرالسبحةإلىوالثالثالثانيوكذلك

تعرفونلاإذتضلونلهموقاليسوعفأجاب،للجميعكانتفإنهازوجةتكونالسبعة

اللّهكملائكةيكونونبل.يتزوجونولايُزَوخونلاالقيامةفيفإنهم.اللهقوةولاالكتب

أنا:القائل)2(اللهقِبَلِمنلكمقيلماقرأتمأفماالأمواتقيامةجهةمنوأماالسماءفي

الجموعسمعفلما.أحياءإلهبل،أمواتإلهليسيعقوبوإله،إسحاقوإله،إبراهيمإله

(.تعليمهمنبُهتوا

لقيامةاوبيومباللّهومؤنينمتدينونيهودأنهمالصدوقيينطائفةسؤالمنويتضح-

الدارفيلزوجهاتكونالزوجةأنوهيمسألةيفهمونلاولكنهموالأنبياء،وبموسى

تكونينجبولمماتإذاالرجلأنعندهممكتوبحكممعهذايتفقفكيف،الاَخرة

.والآخرةالدارفيزوجةتكونمنهمفلمن،لأخيهنسلَاليقيملأخيهزوجةالأرملة

زناقصةمنيتضحكماعَينهَألشَمموسىعلىالسابقةالأممشرائعمنكانالأمروهذا

الثالثلابنهيعطيهاأنيجبوكانتنجبلمالتيابنيهأرملةمعوالمسيحداودجديهوذا

ونفهم(.ه:25)تثنيةموسىشرعفيالشريعةهذهتقررتثم38()تكوينيفعلفلم

تكونالآخرةالدارفيالحياةأنيؤمنونلاكأنهمولكن،القيامةأمرينكرونلاأخهم

)يقولونكفارَايجعلهمأنيحاولفهوهنا.عنهمالإنجيلنصيخالفوهذابالأجساد

المسيحيينفيزرعهاالتيبولسعقيدةهيهذهبينماروح(ولاملاكولاقيامةليس

كملائكةيكونونبل،يتزوجونولايزوجونالاالمسيحلسانعلىهناالكاتبوكتبها

الهيكل.نظامعلىمجافظونأرستقراطيةطبقةالصدوقيون(1)

(.اللهلان)علىالجاةكتابفي)2(
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الكتب!تعرفونلاإذ)تضلونلهمالمسيحقولأما)1(.المسيحلكلاممخالفوهذا(.اللّه

علىيوافقفالمسيحإذَّاَ.يفعللمولكنه،الكتبمنجهلوهمالهمسيوضحأظنهفكنت

المسيحيةعلماءبعضإن؟بلالمسيحيونيفعلهلافلماذاالزوجلإخوةالأرملةتوريث

لموالدهبأنولوقامتىإنجيليبينمريمخطيبيوسفجدودأسماءاختلافيررون

وكتبالشرعيالنسب()متىفكتب،يوسفمنهاوأنجبالوالدشقيقفأخذهاينجب

.ليسوعجدأولاسمعنديلتقيالنسبلكانوإلايصحلاوهذا.الجسديالنسبلوقا

عقيدةلتثبيتتحريفهوتَمَّهذا،منقريبًاكلامًاقالالمسيحيكونوقديحدثلموهذا

لتكونمعينةامرأةرجليطلبولازواجعقديتملاأنهيقولكأن،الإنجيلفيبولس

اللّه.بأمرالأموركلتكونبل،الاَخرةالدارفيزوجته

فهويتزوجونولابشريةأجسادبلايكونونالاَخرةالدارفيأخهمهنايعنيهماأما-

:1)9الأبديةالحياةفيزوجةمائةثوابعنلبطرسالمسيحقولويخالف)2(بولسكلام

بولسكلاممنفهذاالصدوقيهوبولسبينماصدوقئاالمسيحجعلالكلاموبهذا92(

.بالحلالالدنياوشهواتلمتعالرافضينالرهبانتحريفأووتلاميذه

يعقوبوإله،إسحاقهـاله،إبراهيمإله)أنابقولهالأمواتقيامةعلاقةهيوما-

وأنا،التثلجثإلىإشارةهذهأنالمسيحيونهـلقولأحياء(؟إلهبل،أمواتإلهوليس

الجملة.هذهفي()إلهكلمةمعيعدوا.تخميسأراها

إلهأبيكإله)أنالموسىاللهقالإذ6(3:)خروجفيجاءالأصليالنصبينما-

هنافهونصارىيا()إلهكلمةبعددكانفلو.فقط(يعقوبوإله،إسحاقوإله،إبراهيم

)تربيع(.

.ذكرهوسبق2(91:9)متىفي(1)

نإ..روحائا.جسمَاولُقامحيوانيَاجسمَا)يُزرع(51:44،05كورنثوسأهلإلىالأولىبول!)رسالة2()

(.اللهملكوتيرثاأنيقدرانلاودمًالحمَا
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اللهعندأحياءالأنبياءأنأحياء(إلهبل،أمواتإلهاليسالنصهذامنونستفيد

يفكُأنينتظرونالجحيمفيأبدَايكونواولمالمعراجفي!لئلًهُعَتهوَسَفَوَمحمدسيدناروىكما

:5)روميةإلىرسالتهفيبولساختراعمنأيضَاوهذا،المزعومبالفداءأسرهمالمصلوب

مبرر.غيرتخريفوهذايخطئوا(!لمالذينعلىموسىإلىآدممنالموتملك)قد(41

جدَابعيدكلامهأنمع.الصدوقيونولاالكهنةيعارضهلمأنهأيضَاوالعجيب-

فيه.سألوهالذيالنصعن

واحدوسألهمغااجتمعواالصدوقيونأبكمأنهسمعوافلماالفريسيون)أماونتابع

لهفقال.الناموسفيالعظمىهيوصيةأيةمعلمياقائلَا:لحجَرّبه()1ناموسيوهومنهم

الوصيةهيهذه.فكرككلومننفسككلومنقلبككلمنإلهكالربتحبيسوع

الناموسيتعلقالوصيتينبهاتين.كنفسكقريبكتحبمثلهاوالثانية.والعظمىالأولى

بالتوحيدتبدأوهيالعشرةالوصاياهيالعالمعنهاسألالتيوالوصاياوالأنبياء)2((كله

مسيحإجابةفكانت.لنبييسألهأنولاناموسبعالميليقلاسؤالفهذا.بالثهوالقَسَم

المسيحفقال.الكنائسفيالكهنةلكلامتبعَاوكانت،الراوييريدكماخطأالإنجيل

مصرأرضمنأخرجكالذيإلهكالرب)أناالألىالوصيةبينما.(..إلهكالرب)تحت

(51:و)تثنيةا(25:)خروجفي(أماميأخرىآلهةلكيكنلا.العبوديةبيتمن

موسىكتابزادثم.المحرفرغبةلأنهاالخطأ؟هذاعلىاليهودعلماءسكتفكيف

برإلهنا،الربإسرالْيليا)اسمعفيهوقال4(6:إتثنيةفياللهبأمرللوصاياشرحَا

فيتضح(قوتككلومننفسككلومن،قلبككلمنإلهكالربفتحبواحد.

الإلوهيةتوحيد،الكاملبالتوحيديأمراناللذينوالشرحالوصيةحذفالراويأن

(.الشريعةعلماء)منالجاةكتابفي(1)

وأفضل.أوضحوهذاالاْنجياء.وكتبالريعة:الحياةكتابفي2()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ر!آ31جيالمسيحلشوعحياة

المسيحلسانعلىوضعحينالبولسيالراويكذبوانفضح.اللّهذاتفيوالربوبية

غ!هـالمسيحزمنفيالكتبتكونوإلامعقولَاليسوهذا.موسىلكتابمخالفَاكلامًا

الاَن.بأيديناالتي

الوصيةليستفهيالمسيحلسانعلىالراويوضعهاالتيالثانيةالوصيةأما-

صورةولامنحوتًاتمثالَالكتصنعالاهيالثانيةالوصيةبلالدثر،الوصايامنالثانية

لاالأرضتحتمنالماءفيوماتحت،منالأرضفيومافوق،منالسماءفيمماما

لأن،والعبادةالسجودعنالنهيقبلالصنععننهىفقدتعبدهن()1(.ولالهنتسجد

قالكماالأخيرةللوصيةاختصارهوهناالمسيحقالهماولكنالمخالفةإلىيؤديالصنع

،حمارهولا،أمتهولا،عبدهولا،قريبكامرأةتشتهولا،قريبكبيتتشتهالاالكهنةلنا

لالكييغيرهاأوالتوراةيجهلوكأنهيبدومسيحهمجعلوافقد()2(.لقريبكمماشيئَاولا

تقديسوخاصةالكنائسفيومارسوهاابتدعوهاالتيالعبادةأخطاءللمسيحيينيظهر

الرابع"القرنفيجمعهابعدفيهاالتلاعبتَمَّالكتبهذهأنيؤكدوهذاوالتماثيلالصور

تاريخعننقلَامذكراتهفيأبيكتبكماالزمنذلكفيابتدأتوالتماثيلالصورعبادةلأن

الكنيسة.

موسىشريعةيتعلقالصحيحتينغيرالوصيتينبهاتينأنالمسيحقولوختام-

.(91:16)متىعلىالتعليقومنالشرحمنتبينكماخطأ،قولفهوالأنبياءوكتب

وهومهمَا،كلامَافيهوزاد،الموضوعهذا92(:12مرقس)إنجيلذكروقد-

التثلجثوينفيحقوهذاواحد()3(.ربالهنا)الربالأولمماالوصيةعنقالالمسيحأن

الناموسيئأنوزاد.بأيديهمالتيموسىلتوراةمطابقوهو،نفسهالمسيحلسانعلىتمامًا

5:9(.)1()تثنية

5:21(.)2()تثنية

.حذفوجودتعني(إشَرطةبعدهايوجدالحياةكتابفي31(
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(سواهاَخروليسواحداللّهلأنقلت؟بالحق،معلم)يا:لهوقال،المسيحردعلىعلق

والأناجيلبولسمسيحرفضواولذلك،اليومإلىموسىأياممناليهودعقيدةفهذه

اللّه(ملكوتعنبعيدَالستلهقالبعقلأجابيسوعراَه)فلماوزاد.البولسيةالأربعة

)متى(خالف)مرقس(ولكن.الفردوسفيالخلودإلىالسبيلهوالخالصفالتوحيد

فأيهمايجرّبهيكنولمفريسيينبدونيسوعإلىوحدهوجاءالكتبةأحدهوالسائلأنفي

؟!الصحيح

.(22:14)متىمعونتابع

ابن.المسيحفيتظنونماذاقائلَا:يسوعسألهممجتمعينالفريسيونكان)وفيما-

لربيالربقالقائلأربَابالروحداوديدعوهفكيف:لهمقالداود.ابنلهقالواهو؟من

فكيفرئايدعوهداودكانفإن.لقدميكموطئَاأعداءكأضعحتىيمينيعناجلس

(.بتهيسألهأنأحديجسرأاليومذلكومنبكلمةيجيبهأنأحديستطيعفلم.ابنهيكون

اليهودحذفوقد.المُخَلّصأي)مَسِّياَ(عنأنهالسؤاللهذاالكهنةتفسير-

)برنابا(ذكركمااليهود،منليسلأنهكلهاالقديمالعهدكتبمنالاسمهذاوالنصارى

)مسيا(ليجعلواالنصوصحرفوااليهودكهنةأنبرنابا()1()إنجيلالمدعوكتابهفي

يهودئا.

يعلملأنه،يسوعفيهيقعلاالخطأفهذايسوعشخصبمسيايعنيأنهقولهمأما-

نسلمنوداود،لاويسبطنسلمنمريمابنهوبلداود،ابنلش!هوأنهالعلمتمامَا

عنأخرىنبوءةليخترعواالمسيحيينتحريفمنفهذا36(،5-:االوقايهوذا،سبط

عنه.ليستوهيالمسيح

891،091،80.2فصل()1
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.النبوءةفيالإلهيبالوحيأي()1()بالروحداوديدعوهكيفيسألهمويسوع-

فقديسوععنكانفإنداودنسلمنهوالمقصودأنينفيالسؤالوأسلوب-

و)متى(.الوقا(إنجيليفيالمذكورالمسيحنسبعارض

أنهيسوععنتنبأ)داود(أنزعمواأنهمذلكعلىزادواالمسيحيينولكن-

الربقالالحرفيةترجمتهبالإنجليزيةالنصفإنالترجمةتفضحهوهذامعبود.)رب(

بلكُفر.فهذاالاخر،يمينعنأحدهمايجلس()رَئانيوجدأنالمستحيلومن.لسيدي

الحقيقيالربهووالأول.مخلوقإنسانصفاتهيالثانيللربالمذكورةالصفاتإن

قولهمبحسبرسولههووالثاني،الإنجيلمفسريكلوبقولهناالمسيحباعتراف

للربخضعلمازعمهمبحسبإفاالثانيالربكانولوأيضَا،المزمورمعنىوحسب

لمعونته.واحتاخ!الأول

حتىيمينيعناجلسلربيالرب)قال1(51)مزمورفيجاءالنبوءةوأصل-

الثاني(الربإيعنيعزكقضيب()الأولالربيرسل.لقدميكموطئَاأعداءكأضع

(.مقدسةبزينةقوتكيومفيمُنْتَدَبشعبك.أعدائكوسطتسلط.صهيونمن

ولا!المزعومةالقيامةبعدحتىمنهمهرببل،أعدائهوسطيتسلطلموالمسيح-

صَلنتَهُعَبةِوَسَقَوَمحمدسيدناهوالمقصودبل،بقوةانتصاريومفيمقدسةبزينةشعبلهقام

الحج.وفيمكةفتحفي

رفعهبعديسوعإن)2(فقال(.يمينيعن)اجلستفسيرعنعجزبولسحتى-

إلىيشيرالتفسيرهذاوحتى.قدميهتحتأعداءهتوضعأنمنتظرَاالفهيمينعنجلس

)زكريا()3(.فيكماأعداءهوفضحالمسيحنصرالذي!لتئَهُفًيِوَسَ!سيدنا

.القدسبالروح36(:21)مرقسفي(1)

.(31-01:21)عبرانن(2)

.7(:4زكريا))3(

http://www.al-maktabeh.com



محر؟هلحجو
المسيعلشوعحياة

استنكارفهذا؟ابنهالمسيايكونفكيف-سيدًاأي-رئايدعوهداودكانفإن-

النبوءةمنالظاهربحسبابنهليسرهومنهأعظمهوعمنيتنبأداوديكونلأنونفي

!الآنالمسيحيونيقولهومااليهودعلماءيقولهماعكسوعل

الأسئلةفيرأيههوفما،يسألوهأنعلىذلكبعديجرؤوالمأنهمالمؤلفقولأما-

إليها؟نأتيالتيالمحاكمةفيللصلبعليهالمقبوضإلىوجهوهاالتي

فوازيراليهودأماميضعأنهالمسيحعنالراويهذاأسلوبعلىأوافقلاوانا-

وهوبأمثاليكلمهمكانمثلما،الخطيرةوالمواضيعالدعوةفيوخاصةعليها.يجيبولا

فييوحنامعموديةعنيساْلهموهووكذلك(51-13:01)متىفييفهموهاألايقصد

)المخلص(.مسياعنداودنبوءةعنيتكلموهووهنا23(2-1:24)ختى

فإن.لبولستبعَاالمسيحيونخالفهجدَّا،مهمبرأيهناالمسيحيفاجئناوسوف-

يتبعونه؟لاكيفالمسيحيعبدونكانوا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والعنت!روقالثالثالإصحاح

الوقت.ونفسالمكاننفسفيأي(وتلاميذهالجموعيسوعخاطب)حينئذ-

تحفظوهأنلكمقالوامافكل.والفريسيونالكتبةجلسموسىكردصيعلى)قائلًا

(.يفعلونلامايقولونلأنهمتعملوا؟لاأعمالهمحسبولكنوافعلوهفاحفظوه

العلماء.معوالتاليةالسابقةمواجهاتهكليناقضالمسيحمنالصادرالأمرفهذا-

سيدناقالكماالأنبياءورثةلأنهم؟للشريعةوموافقةصحيحةتعاليمهمأنيؤكدفهو

عَينهَوَسَفَوَ.صَلىننَهُمحمد

)الكتبةالعلماءمنالتوراةيتعلمواأنوغيرهمالتلاميذمنأتباعهالمسيحفأمر-

لشريعةاتأتيحتى،بعدهومنالمسيححياةفي،منهميتعلمونهب!ايعملواوأن(والفريسيون

خاصةكنيسةللمسيحيوجدفلا(18-17:)5مننفهمكماقبلهاماتنسخالتيالكاملة

يوجدولا،الشريعةمنيخلومعهكانالذيالإنجيلحتى.كهنةولابطريركولابه

إلخ....رسائلولاأناجيلولامقدسكتاب

؟مخالفاتفيهاأعمالهمولكن%551صحيحةالدينفيوالفريسيينالكتبةأقوالإذَا

الذيإالتقليد()1(،فيالمسيحوانتقدهمسبقكماآبائهمتقاليدبحسبيعملونلأنهم

بطوائفهموالمارونيينوالأرمنواليونانيينوالكاثوليكالأرثوذكسعقيدةمصدرهو

.اليومإلىالمختلفة

لاوهمالناسأكتافعلىويضعونها،الحملعسرةثقيلةأحمالَايحزمون)فإنهم-

فيُعَرضون.الناستنظرهملكييعملونهاأعمالهموكلبأصبعهم(،يحركوهاأنيريدون

والمجالسالولائمفيلأولاالمتكأويحبون.ثيابهم)2(أهدابويعظمون()العممعصائهم

15:3(.)1()متى

38(.:15و)عدد25(93:)خروج)2(
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مافهذا(سيديسيديالناسيدعوهموأنالأسواقفيوالتحياتالمجامعفيالأولى

.اليومإلىوالشمامسةوالرهبانوالكهنةوالبطاركةالباباواتيفعله

بالمخالفة:أَمَرَهُمْثم

(إخوةجميفاوأنتم،المسيحواحدمعلمكملأن،سيديتُدْعَوْفلاأنتمإوأما-

النبي.معالدينرجلأوالتلميذيتساوىفلاو)سيد()معلم!:متساويتانفالكلمتان

فيالنبيبينماباستمرار،يتنبأالذيأي)الأنبا(كبارهميدعونالاَنالمسيحيينبينما

مخلودتىإنسانأي)معلم(أنه:لهميقولالمسيحفإنكذلكأحيانَا.إلايتنبألاعقيدتهم

.مراتعدةيوحنا()1()إنجيلفيذكركمارسالتهويبلغدلّهخاضع

والمقصود(السمواتفيالذيواحدأباكملأن؟الأرضعلىأبالكمتدعوا)ولا-

دتههيللبشرالعامةالأبوةلأن)البابا(،الآنرئيسهميدعونكماللبشر،العامةالأبوةهو

معبودهم،المسيحشخصهو)البابا(أنفعلًايؤمنونوهم.(لأب)ايدعونهالذيوحده

)ولا.لهشريكلاوحدهدلّهالتيالكاملةالعصمةويعطونهالدينيرئيسهميعبدونأي

كتابفيغيروهاولكخهمللتأكيد،تكرار(المسيحواحدمعلمكملأن،معلمينتُدْعَوا

كانولعله(المسيحواحدرئيسكملأنرؤساءأحديدعوكمأنتقبلوا)ولاإلىالحياة

بينتمامَافصلوقد.فقطبالبشريةبل،بالأُلوهيةلهعلاقةلاأنهيؤكدوهوالأصليالنص

(.رئيس-)معلمنفسهوبين()الأبالله

يرتفع(نفسهيضعومن،يتضعنفسهيرفعفمن.لكمخادمَايكون)وأكبركم-

نوعمنوالعصا،الخالصالذهبمنوالباباللبطركاللذينوالصليبالتاجإلمماوانظر

الفاحشالثراءوكذلك،المسيحوصيةيتركونكيفلتعرف،الثمينالعاجمننادر

تعليق.ولا.الفارهةوالسياراتوالأساقفةللكهنة

.(804:،3871:4،:6يوحنا)إنجيهل(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عص357جوالمسيحلشوعحياق

الدينعلماءعلىالإنجيلمسيحأطلقهاالويلاتمنبسيلالراوييافاجئناثم-

منفاصلإنهحقَا؟المسيحهوالقائلفهلويعملوا،منهميتعلمواأنأتباعهأمرالذين

ثواني،منذموسىشريعةتبليغعلىائتمنهملأنه،داعيولامعنىبلاالعلنيةالفضائح

الحسنة.والموعظةبالحكمةويدعوهمينصحهمأنعليهيجبفكان

ملكوتتغلقونلأنكم؟المراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكمويلالكنا-

ماذايخبرنالم(يدخلونالداخلينتدعونولا،أنتمتدخلونفلاالناسقدامالسموات

أماماللهبابيغلقأنإنسانيملكوكمِف؟الناسأمامالسمواتملكوتليغلقوافعلوا

بالويل؟ليعدهلهتوبةلاالمرائيوهل؟مرائينبأنهمالعلماءكلعلىحكموكيف؟الناس

؟مراءاةالفعلهذاوهل

هذه(الأراملبيوتتأكلونلأنكمالمراؤونوالفريسيونالكتبةأيهالكم)ويل-2

فهذا.بالأراملالزناتعنيوقدذلك؟فكيف،الأيتاممالأكلتعنيوقد،فظيعةتهمة

الله.منالعقابيستحقدليلبدونالناسيتهمومن.دليلوبدونواضحغيراتهام

منهم.بريءوالمسيح

مكتوبةالجملةهذه(أعظمدينونةتأخذونلذلك(.1)صلواتكمتطيلون)ولعلة3ِ-

لهاوجودلاالجملةهذهتكونالطبعةتلكمقدمةوبحسب،قوسينبينالحياةكتابفي

منهل.دليلبلاوحكمللعلماء،المسيحمناتهاموهذاعجبَا..للأناجيلالنسخأقدمفي

من!دينونةمنأعظم؟أعظمدينونةويأخذمرائيَايكونسببلوجودالصلاةيطيل

حصلومتى.واحدَادخيلَالتكسبواوالبرالبحرتطوفونلأنكم...لكم)ويل-4

اليهودنجسمنليسالذيهووالدخيلمضاعفَا(منكمأكثرلجهنمابناتصنعونه

نأيعنيوهذا.(تهؤَد.فإذا.)متهوّدَا.الحياةكتابطبعةمننفهمكماباليهوديةويؤمن

يُمَل(.ولاحينكليُصَلىأن)ينبغي(أ:18الوقافيالمسيحقال(1)
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كلامهومعنى!اللّهدينإلىالوثنيِندعوةفيجهدمنيبذلونهممابالرغم!جهنمفيالعلماء

جاءكمااللّهمنالهدايةأنيؤمنيسوعأنمع!جهنمسيدخلهممنهميتعلممنأنهنا

(هـ6،37:921:يوحناإإنجيلوفي12(ا-ا:ا9)متىفيالمخلعيىعنكلامهفي

أكثركانواالمتهودينهؤلاءأن43(:2:01،6:5،13الرسل)أعمالكتابويشير

نأالاَنصدقتمهل.بولسضدالأولالدفاعخطوكانواالأصيليناليهودمنتدينا

ولابالمَدريؤمنلاأنهيسوعربهمإلىنسبواحتى؟بولستلاميذصنعهاالأناجيلهذه

نفسه.ويناقضأحكامهفيظالموأنه،الحقيقةيعرف

من)القائلون.يفعلونلامايقولونلأنهم(العميانالقادةأيهالكم)ويل5-

مايفعلأنيلزمهأيّ(يلتزمالهيكلبذهبحلفمنولكنبشيءفليسبالهيكلحلف

؟!الذهبيقدسالذيالهيكلأم،الذهبأعظمأيماوالعميانالجفَال)أيهاعليهحلف

الجُفَالأيها.يلتزمعليهالذيبالقربانحلفمنولكنء،ب!ثيفليسبالمذبححلفومن

أنهمعناههذاوليس؟إ(القربانيقدسالذيالمذبحأم،القربانأعظمأيماالعميان

الحلفانعنالمسيحنهىفقد.الاَنالنصارىيفعلكمابالمذبحأو،بالهيكلالحلفانيجوز

لهم.شرحناكما34(:5)متىفيذلكقبلبالمخلوقات

خطأ،وهذا.بالئهحلفيعني(فيهوبالساكنبهحلففقدبالمذبححلفمَنْإفإن

لأنهخطأ؟أيضًاوهذا(عليهوبالجالساللهبعرشحلففقدبالسماءحلف)ومنلأن

صفحاتبينتناقضفهذا34(:5)متىفيذلكعننهىوالمسيحبالسماء،الحلفانمجيز

قصاصاتمنجمعوهبلواحدَا،كتابًاليسمتىإنجيلأنيبينوهذاالواحد.الإنجيل

القديم()العهدالمدعوةاليهودكتبفيأقرأولم.بالتحريفهوأو.كُتابلعدةمتضاربة
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غيرالقائلوهومكانفييسكناللّهأنالمسيحيقولفكيف.القولهذامثلقالواأنهم

ذلك)1(.

زكاةيدفعونأي(والكمونوالشبثالنعنعتُعَشَرونلأنكم...لكم)ويل6-

كتابطبعةوفي(.والإيمانوالرحمةالحقالناموسأثقل)وتركتمالعُشروهيالزروع

أثقلوهذاالعشور،يدفعونلذلكحقَاباللّهمؤمنونلأنهمأصح؟وهو()الأمانةالحياة

مرةلأولتلك(تتركواولاهذهتعملواأنينبغي)كانالقيامةيومفيالعبدميزانفي

قبلَا)2(.جاءكماالمسيحمنيُنَفِّرهموالشتمالعلنيالنقدولكن.ينصحهم

كتابوفي(الجملويبلعونالبعوضةعنيُصَقونالذينالعميانالقادة)أيها7-

وإذادققوا،باعواإذا،الميزانفيالمطففينيقصدولعله(البعوضةمنالماء)تُصَفّونالحياة

.إنساندمفيهالأن؟نجسةالبعوضةأنيقولونكانواأنهمأو.الزيادةعنتجاوزوااشتروا

.يدريأحدلا

مملؤانداخلمنوهماوالصحفة)3(الكأسخارجتنقونلأنكم...لكم)ويل8-

البناتبخطفالعلماءيتهمإذ.دليلبدونفظيعوسبخطيراتهامهذا(ودعارةاختطافَا

لطمع(وابالنهبكسبتمب!ا)ممتلئانإلىالحياةكتابفيغيروهاولذلك.الدعارةوممارسة

عنيكني:أنهالكهنةويقول.قائلهحقفيمشينفهذا.والاتهامالسبفظاعةلتخفيف

حالئا.الكنيسةفياستعمالهمابحسب،بالطبقالجسدعنويكنيالخمربكأسالقلب

منوهيجميلةخارجمنتظهرمبيضةقبورَاتشبهونلأنكملكم...)ويل9-

للناستظهرونخارجمنأيضَاأنتمهكذا.نجاسةوكلأمواتعظاممملوءةداخل

قدميئ.موطىوالأرضكرلميئ،السمواتالربقال)هكذا(748:الرصلو)أعمال(ا:66)إشعياء(1)

لي(.تبنونالذيالبيتأين

12(.15:)2()متى

فيه.يأكلونالذيالطبق:أيالصحفة)3(
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جثةأناليهودعندخطأعقيدةوهذههـاثما(رِياءَمشحونونداخلمنولكنكمأبرارَا

علىيحتويقبرفهوتزينمهماالقبرلأن؟الراويمنخطأوأيضًا.نجسينالموتىوعظام

هوبل،بلاغةولافلسفةليسرياء(.ويل.عمان.)مراؤونللسبوالتكرار.موتى

.فائدةبلاالحديثلإطالة

وتقولون.الصديقينفنمداوتزينوننبياءلأاقبورتبنونلأنكم...لكم)ويل-01

أبناءأنكمأنفسكمعلىتشهدونفأنتمالأنبياء.دمفيشاركناهملمااَبائناأيامفيكنالو

لقدوالله.(الكيلاليطفحالحياةكتابفيوزاد!آبائكممكيالأنتمفاملأوا.الأنبياءقتلة

للمسيح.نسبهايجوزلاأخطاءمنالكلامهذافيماكثرةمننحنبناطفح

المسيحيونيتبعلافلماذا،حرامالصالحينقبوروتزيينالأنبياءقبوربناءكانإذا-

التعليم؟هذا

ذنبالابنيرثهلاَباؤهم؟فعلهمماوتبرئهماستنكارهمفيالعيبهووما-

يعلملاأ(()181)حزقيالكتابهمفياللهقالكماالأبإثميحمللاالابنفإنكلا.؟أبيه

هذا؟الإنجيلالمسيح

حالَا.سنقرأكمامدىأبعدإلىالخطيةبتوريثيصلالراويجعلهلقد-

الحياةكتابوفي(جهنمدينونةمنتهربونكيفالأفاعيأولادالحيات)أيها-11

دينونةتوجدولا.للظلمياأيضَا.آباءهمشتملقد(.جهنمعقابمنتفلتون)كيف

(؟تهربونأين)إلىأو(،ستهربون)كيفيقصدكانهل،دينونةٍبدونِعقابَولا.لجهنم

الشتم؟هذاكلعلىلهسكتواوكيف

2(.18:0)حزقيل!الأبإثممنيحمللاالابن.تموتهيتخطئالتي)النفس(1)
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اَخر.وبأسلوبآخرموقففيولكنمثلهحديثَا11)1(1لوقا)إنجيلذكروقد-

موسىشريعةمنهميتعلمواأنالجميعمنيطلبفكيفولدعوتهللمسيحيسيئوكلاهما

الصحيح،العلمهـلعلمون،التعليمفيصادقونأنهمأيمنهمتعلموهمابكلويعملوا

مستحيلأمرهذا؟الشعبأمامالصورةبهذهمنهموينتقصالسبهذابكليسبهمثم

التصديق.

كلبسببأمالأنبياء،قبوربنائهمبسببإلذلك(34(:23:)متىونتابع

فمنهموكتبةوحكماءأنبياءإليكمأرسلأنا)هادليلبلابهاوصفهمالتيالأوصاف

طبعةوفي(مدينةإلىمدينةمنوتطردونمجامعكمفيتجلدونومنهموتصلبونتقتلون

الكتب،ينسخونالذينهمالكتبةلأنأصح؟وهذا)كتبة(بدل)معلمين(الحياةكتاب

يؤمنونلاوهم)كتبة(،المسيحيرسلفكيفوتعليمها.التوراةنسخهوعملهموكان

وهل.والقتلللتعذيببلللتعليمليسالإنجيلمسيحيرسلهمانهمهناوالعجيببه؟

الإنجيل؟مسيحقالهالذيهذاحدثوهلللجلد؟مكانَاالمساجدأيالمجامعكانت

نأإلىأورشليمفيظلوايسوعتلاميذأنيحكيانالرسلأعمالوكتابالتاريخفإنكلا.

أحدَا.منهماليهوديقتلولم.دمارهاتَتَم

همفمن.لهإلأنهالنصارىيقول.أنبياءسيرسلأنهقولههوهناالمهمالأمرولكن-

الإنجيلصاحب)برنابا(ومنهمالتلاميذ)2(،أنهمالكهنةيقول؟أرسلهمالذينالأنبياء

لأناليهود؟لرجمهحقَاالكلمةهذهالمسيحقالولو.(!ا:13الرسل)أعمالالمرفوض

الله.هوأنهصراحةمعناها

يسوعفأخذ،ينطقولمالفرييفتعجب،الاكلقبليدهيسوعيغسلولم،فريسيعنديتغدىيسوعكان(1)

الوبلات.لهمبكبل

)الأنبا(.يدعونهملذلكوالأساقفةالبطارقةهمأنهميقولونالاَن)2(
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أنياللهحكمةقالتأيضًاالذلك(11:94إلوقافيالموضوعنفسقرأناوإذا-

كتابسنالكلامهذاأنمنهونفهم(ويطردونمنهمفيقتلونورسلَاأنبياءإليهمأرسل

.يسوعوليساللههوالمُرسِلوأن،يسوععندمنوليسالله

فقط.اليهودإلىسيرسلهمالمسيحيرسلهممنأنيعنيكلامهفإنكذلك-

متىإنجيلنهايتيويخالف،مواضععدةفي()1(الرسل)أعمالكتابيوافقهوهذا

)2(.ومرقس

علىسُفكزكيدم)كلللمسيحالمعاصريناليهودكلعلى(عليكميأتيالكي-

والمذبح.الهيكلبينقتلتموهالذيبرخيابنزكريادمإلىالصديقهابيلدممنالأرض

ولكنالخطيةتوريثإلىنعودنحنها(الجيلهذاعليأتيكلههذاإنلكمأقولالحق

لأنهم"للمسيحالمعاصريناليهودعلزكرياإلىآدممنالدماءذنبيأتيالمرةهذه

لماليهودأنيرويوتاريخهمكتابهمأنمع،المسيحتلاميذمنبعضَاويجلدونسيقتلون

أنهوالعجيبللتلاميذمساعدَاكانالذيالشماس)استفانويس(إلاأحدَامنهميقتلوا

وقتلوا،إليهاللّهرفعهبل،المسيحيقتلوالمأنهمهوبسيطلسبب،المسيحدمبسببليس

:7يوحنا)إنجيلعليهللقبضيأتونحينسيرفعهالثهأنذلكيعلموالمسيح.الشبيه

وغيرهما.93(:23متىو)إنجيل34(

والدأزكريابلاليهود،سفكهزكيدمآخرليسفهوبرخيا(بن)زكرياواما-

المسيحية.تاريخيرويكما(المعمدانيوحنا

خمسمائةبحواليالمسيحجيلقبليهودينبيآخرفهوهناالمذكوربرخيازكرياأما-

.قتلوهاليهودأنالتاريخيذكرولم،القديمالعهدكتبآخرفيباسمهكتابوله،سنة

اليهود.إلايكلمونلاابدكلفيكانواأنهم(11:91)أعمالمثال(1)

واكرزوا،أجمعالعا!إلى)اذهبوا(16:15)مرقس(الأممجمغوتلمذواذهبوا)1(28:91)متى)2(

(.بالإنجيل
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حيث21(24:الثانيالأيام)أخبارإلىيشيرالقديمةالطبعةهامشولكن-

بأمرالرببيتدارفياليهودرجمهالذييهوياداع(بن)زكرياالكاهنقتلعنيروي

برخيا(بن)زكرياالنبيبينما،طويلبزمنبابلسبيئقبلكانوهذا)يوآش(.-الملك

المسئولفمنو)نحميا(.)عزرا!معمعززَامكرمَابابلسبيّمناليهودعودةبعدعاش

يذكرلمالكلامنفس51(:11لوقا)إنجيلروىلماكذلك؟.التاريخيالخطأهذاعن

للاجتهادالتفسيروترك،فقط)زكريا(وكتبالتضاربهذامنليخرجبراخيا()ابن

علىقالالوقا(لأن،المعمدانيوحناوالد)زكريا(النبيإنهالكهنةوقال.الشخصي

بعدبالفعليوحناوالدزكرياقتلتئَموقد(والبيتالمذبحبينأهلك)الذيالمسيحلسان

فيالحياةكتابطبعةفيكتبواالتناقضهذامحوولأجل.بيتهإلىعائدَاالهيكلمنخرجأن

يفعلونبأيديهمكتابهمهذا(.والمحرابالمذبح)بين.متىإنجيلكلامنفسلوقاإنجيل

.يشاؤونمابه

الاشئلة:بعضالمسيحيينأسألأنو-حب

مُنزّلُهوأنهتقولونثم،وتاريخهمبكتبهمجاهلالمسيحأنكتبكمويتمِلماذا-ا

الكتب؟هذه

ولا،للمسيحالمعاصريناليهودمنالمسيحعلىالسابقينكلدميُطلبلماذا2-

أخبرنا؟كماالمسيحرسلمنيقتلونهممندممنهميُطلب

معهم؟غيرهمعلىوليسالأصليينالقاتلينعلىالذنبيأتيلالماذا3-

علينا(؟)دمهلقولهمعليهمالمسيحدميأقيلالماذا4-

الذنبمنيتبرأألافعلتهمنالقاتلابنتبرأولو؟للقاتلتوبةتوجدألا5-

رحمة؟أوعدلهذاهل؟الروايةهذهبزعمالموروث
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كماالاقيامةيومإلىآدممنكلهالعالملتبرئةالمزعومةالمسيحكفارةتكفيألا6-

؟تزعمون

لوقا)إنجيلسوىيذكرهالمالصالحيندموراثةمنتبعهاوماالويلاتوهذه-

للتوبةالمفيدةالنصائحبعضأعطىأنهمنها:.مهمةأمورفي)متى(وخالف37(:11

)إنأفضلالكريمالقراَنولكنلكم(نقئاشيءكلُّفيكونصدقةعندكمما)اعطوامثل

ولما..إلخ(عميان.اختطاف.)دعارةالسبابيذكرولم()1(.السيئاتيذهبنالحسنات

نحنتشتمناهذاتقولحينمعلم)يابأدبلهقائلَا()الناموسيونالعلماءأحدعارضه

متىإنجيليذكرهلمالذيالعلماءهؤلاءفعلردذكرثم.الويلاتمنجزءنالهمأيضًا(

الحياةكتابطبعةوفي(كثيرةأمورعلىويصادرونهيحنقونهوالفريسيونالكتبة)ابتدأ

(.عليه)يضيقون

عننبوءةأنهاوقيلفيها،ومنالمقدسةالمدينةعلىبالدعاءالويلاتوتنتهي-

ها.رماد

تاريخي،خطأوهذاإليها(المرسلينوراجمةلأنبياءاقاتلةأورشليمياأورشليم)يا-

عاصمةكانتوأورشليماليهود،منأسباطلع!ثرةعاصمةكانت)السامرة(لأن

أكثرقاتلةالسامرةوكانت،أورشليمأنبياءأضعافالسامرةأنبياءفكان،فقطلسبطين

.113-18:4أول)ملوككتبهممنيتضحكماالأنبياء

تجمعكماأولادكأجمعأنأردتمرة)كمبالدجاجةنفسهيُشَبِّهجعلوهثم-

)متى(رواياتبحسب،ثانيخطأوهذاتريدوا(ولمجناحيهاتحتفراخهاالدجاجة

هذهفأيندعوتهزمنفيأورشليمإلىبهاقامزيارةوآخرأول5فهدْوالوقا(و)مرقس(

لأورشليمالمسيحزياراتبتعددانفردالذييوحناإنجيلأما؟.والرفضالمحاولات

.(411هود:إسورة(1)
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محثليصدقلاأيضَاوبذلكقلارةكلفيبهآمنواأورشليمأهلمنالكثيرلنأنذكرفقد

3(.85:،14-754:،2:13)يوحناوفراخهاالدجاجة

وظلت،الرومانيالاحتلالتحتفلسطينكانتخرابَا(لكميُتركبيتكم)هوذا-

وبنوا،بالمحاريثأرضهاوحرثواالروماندمرهاحين،م75سنةإلىالمسمِحبعدهكذا

.المسلمونحررهاحتىفيهاوظلواكابيثولينا()إيليادعوهاالأوثانلعبادةمدينةمكانها

مباركتقولواحتىالانمنتروننيلاإنكملكمأقولالأنيلهمقاللذلكلها.وسنأتي

البيبل،يسوعهوليسالمقولةبهذهالمقصودفإنإذَا.الكلامانتهى(.الربباسمالآتي

يقبلهالاالمسيحأنيعنيأو،الكلامهذاينفيهأورشليمالمسيحدخولفيقيلوما،لهالتالي

بهاالمقصودالخاتمالنبييأتيوحين.منهمأفضلهوعمنبلهو،عنهليستلأخها،منهم

فرحةعنالتاريخكتبتقرأأنولكالوثنيينمنأورشليمتحريرسيتمبهبعضهمويؤمن

أرمسترونج()كارينذكرتكمابالعدلالمشهورالإسلاميالفتحإلىوتطلعهاالشامبلاد

عقائد(.وثلاثواحدةمدينة)القدسكتابهافي

رنض،الممَا

أورشليم.علىالدعاءولااللعناتمنشيءأييذكرلممرقسإنجيل5

يدخلهاأنقبلاورشليممنيقتربوهويسوعأنزاد(91:14الوقاإنجيل5

فيهايتركونولاأهلها،رؤوسفوقوهدمهابهاأعدالْهاإحاطةمنوحذرهاعليهابكى

حجر.علىحجرَا

آخر،وزمنآخرموقففيالوقا(قالهفقدوفراخها،الدجاجةعنقولهوأما5

الملكأنمنالفريسيينبعضحذرهحينأورشليمإلىمسافرَا!)السامرةفيوهوقاله

عنخارجَانبييهلكأنيمكنالاوقال،الملكفشتم،يقتلهأنيريد)هيرودس(

المصلوبوالمسيح)السامرة(فيهلكواالأنبياءمعظملأنكبيى؟خطأوهذا(أورشليم

http://www.al-maktabeh.com



366!حمور
المسيحلشوعحياة

بنفسوأنهاالمشهورةمقولتهقالثم.()جلجثةجبلعلىأورشليمخارجقتلهتمَّبزعمهم

حتى-الآدأمنوحذف-تروننيلاإنكملكمأقول)الحق)متى(ذكرهاالتيالكلمات

ترونيو)ولن)متى(في(تروننيالنالحياةكتابوفي!الربباسمالاَتيمباركتقولوا

وجلد،وتعذسباستهزاءأو،قتلأو،صلببدونرفعهسيتمأنهوالمعنىالوقا(فيأبدَا(

التيالروايةباقيصدقنالوكاذئاالمسيحيكونوإلا،الشبيههوبهأمسكواالذيوأن

يوحنا)إنجيلمنذكرناكماصلببدونرفعهعلىكثيرةشواهدتوجدكما.بالقتلتنتهي

وغيرها.()2(8:12يوحناإنجيل)(،3()3341-:7

)يوحناعذابأيبدونرفعهعنتنبأ،أورشليمدخولهبعديوحنا،إنجيلوفي5

أنهوأعلن27(:1)2اليهودغدرمنينجيهأنمنهطالبًاالأبإلىوصرخ23(:12

نأاليهودبينونادى!صلبهيعنيأنهعلىالمؤلفوفسرها32(:)12العالمعنسيرتفع

:)12أرسلهالذياللّهبهأوصاهماهولهميقولهماوأن4(4:)12اللهبرسوليؤمنوا

وفراخها.الدجاجةمَثَلبدون()13الأخيرالعشاءثم(94

(.تجدوننيولاستطبوننيأرسلنيالذيإلىأمضيثمبعديسيرَازمانَامعكم)أنا(1)

تاْتواإ.أنأنتمتغ!درونلاأنااْمضيحيث.خطيتكمفيوتموتونوستطلبوننيأمضيأنايسوعلهم)قال)2(
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والعنتههمال!الطبعحصحاالإ

الهيكل،فيكانتالشتائمهذهكلأنأي(الهيكلمنومضىيسوعخرج)ثم-

المفىهـين،بعضقالكماقتلهإلىيستدفعهمكانوكأنه،واحدةبكلمةأحدعلمِهيردولم

ساحةفيوالشراءالبيعكانلقد.الإطلاقعلمقبولوغيرمنطقيغيرالأمرينوكلا

إت!ا.أخفالهيكل

ولهلهمزيارةأولأنهاعلىاكيددليلوهذا(الهيكلأبنيةيُروهلكيتلاميذه)فمَقدم

يوحنا(.)إنجيللروايةبالمخالفة،ولأورشليمللهيكل

حجرههناقُيكلاإنهلكمأقولالحق.هذهجميعتنظرونأمايسوعلهم)فقال-

منطائفةتقولهذاقولهمولأجل.قبلهمنأنبياءعدةنبوءةوهذهيُنقض(لاحجرعلى

كماليبنيهالمسيحعادمتىإلاالهيكلبناءإعادةيجوزلاأنهاليهودمنوطائفةالمسيحيين

المسجدهدمعدمأسبابمنسببهوهذاأنوأظن25(:9)دانيالالنبيدانيالتنبأ

فيقويةطائفةهمالهيكللبناءالرافضينلأناليهود،هيكللإقامةالاَنإلىالأقم!

يمكنلاالسببولنفس.أعلموالله.الهيكلبناءإعادةيريدمنبكفرويحكموندولتهم

يُتركالاالمسيحلقول،الهيكلمنجزءَا(المبكي)حائطالمدعوالمزعومالحائطيكونأن

يُنقض(.لاحجرعلىحجرههنا

حدثماذاندريفلا،محذوفجزءهنا(الزيتونجبلعلىجالسهو)وفيما-

كماكبيرةمسافةوهيخارجها،الزيتونجبلإلىأورشليمفيالهيكلمنذهابهمأثناءفي

ليقطعها!معَاوجحشحمارةعلىركوبهقصةمنيبدو

خراب:-أيهذايكونمتىلناقل:قائلينانفرادعلىالتلاميذإليه)تقدَّم-

الحياةكسَابوفي(الساعةقيامأي-الدهروانقضاء،مجيئكعلامةهيوما-الهيكل
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فهذا،لإنجحِلامنمحذوفجزءيوجدإذَا.أصحوهذا(الزمانوانتهاءرجوعك)علاقة

بماأخبرهمولعلهالدنمِا.إلىيعودثم،رفعهسيتمأنهسابقَاأخبرهمأنهيعنيالسؤال

رجوعأنعقيدهموفي.الأربعةالأناجيلفِىأجدهلاالأمروهذا:دعوتهبعدسيحدث

.الإسلامفينعلمكماالساعةقياميسبقالمسيح

نأقبلالإنسانابنمجيءعن23(:01)متىفيقالأنهمنهمقائليقولوقد-

للتاليالنجيمجيءأنهلكلاماهذاشرحناوقدإصائيلمدنمندعوتهمنشرتلاميذهيكمل

حسبواحدكلليجازيالإنسانابنمجيءعن27(:61)متى!اجاءمايقولوقد.له

إلىيشيرولايصحلاأيضَاوهذا!)الأباللهمنبدلَاالديانهوالمسيحأنوقالوا،عمله

علىالتلاميذجلوسعن28(:91)متىفيجاءمايقولوقد.الساعةقيامقبلعودته

سيعودإنهبل.سابقهعنالقولنفسوعليه،إسرالْيلأسباطيدينونكرسثاعشراثنى

2(،الثانية)تسالونيكيرسالتهفيبولسقالكماالدجالالمسيحويقتلالقيامةيومقبل

يخضعويومئذ(4:13الأولى)تسالونيكيفيقالكمااللّهبأمرالأمواتقيامةمعيجيءثم

فيكذبونالأرثوذكسطائفةوأما28(.:15الأولى)كورنثوسفيقالكمالثهالمسيح

سيعودأنهتقولطوائفوتوجد.اللهبشرعويحكمالدجالليقتلبالجسدالمسيحعودة

.(5-52:4يوحنا)رؤيافيجاءكماسنةألفويحكم

المسيحإنجمِلمن،لأناجيلاتذكرهالمالتيالأخباربهذهجاءبولسأنأرىوأنا-

رب!اوهو7(:51الرسلو)أعمال7(:2)غلاطيةرسالتهفيوذكرهبطرسمعكانالذي

لدخوليمهدالذيالتعليمأي)1(الملكوتمفاتيحلبطرسالمسيحإعطاءمعنىيفسر

أعلم.والفه-المسيحإنجيلوهو،الفردوس

.(91ة16متى)إنجل(1)
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عقيدةبحسبالأناجيلحرّفواوأعوانه،يسوعإنجيلكلامحرّفبولسولكن

لأولىا)تسالونيكيفيوتلاميذهبولسحياةثناءأفيسيعودالمسيحأنأعلنالذي،بولس

.(52-51:15الأولى)كورنثوسحياتهمأثناءتقومالقيامةوأن(-41:5117

.العقيدةنفس36(:42متى)إنجيلمنكذلكويتضح-

نأبولسكلاميصدقونالمسيحيةعلماءأننجدالقديمةالطبعهَهامشومن-

قيامعلاماتعنالمسيحقولإلىأشارواولذلك،تلاميذهحياةفيستكونالمسيحعودة

المسحِحعنينفيلأنهغلط،وهوكله()1(هذايكونحتىالجيلهذايمفيىالاالساعة

!عبدوهأنهمبالكمفما،النبوةصفة

المسيح،جيلعلىتأتيالصالحيندمعقوبةأن36(23:)متىفيقولهكذلك-

كتابهممنالخربةعقيدتهمهذه.المسيحجيلحياةفيتكونوالدينونةالقيامةأنبمعنى

العجيب.

فيخلطاكبرهنامعيتابعأحد(يضلكملاانظروالهموقاليسوع)فأجاب-

مثيل.لهايوجدولاكلها،الدنياكتب

مبالغةهذه(كثيرينويضلون،المسيحهوأناقائلينباسميسيأتونكثيرين)فإن-

وحتىم33سنةالمسيحرفعبعدأنيعنيلأنه،الإنجيلمسيحمنأو،المؤلفمنكبيرة

ويضلونالمسيحأنهمنهمواحدكلويزعمكثيرونسيأتي.م07سنةأورشليمدمار

عقيدةهذه.العالمتاريخفيأوالكنيسةتاريخفيهذامنشيءأيعننقرأولم.كثيرين

.الفاسدةبولس

بينهما؟الفرقما(حروبوأخباربحروبتسمعون)وسوف-

3(.13:0مرضو)إنجيل34(ة42متى)إنجيل(1)
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علامة؟الحروبلتكونزمنأيفيالعالمفيالحروبانقطعتوهل

لإطالةالتكرارداخلوتكرار،داعيلاتكرار!مملكةعلىومملكةأمةعلىأمة)تقوم

فيوزلالوأوبئةمجاعات)وتكون.أورشليمخرابقبلحدثتأنهانقرأولم،الحديث

خرابقبلحدثتأنهانقرأولمعصر.كلفيكلهالعالمفيتحدثعاديةأمورهذه(أماكن

الأممجميعمنمبغضينوتكونون،ويقتلونكم،ضيقإلىيسلمونكم)حينئذأورشليم

وهذا؟الأممجميعفييبغضونهمقتلهمبعدفكيف،مرتبغيركلامهذا(اسميلأجل

كلهم.قتلهمتموأنهم،الأممجميعإلىخرجواأنهملهميحدثلم

كتابفيبعضَا!بعضهمويبغضونبعضًابعضهموشملمونكثيرونيعثر)حينئذ

قبلالارتدادهذاعنالكنيسةتاريخفيأقرألموأنا.أصحوهذا(كثيرون)يرتدالحياة

رومانيمسمِحياضطهادقامحينالسادسإلىالرابعالقرونفيوإنماأورشليمخراب

باستمرارالتحريفإحداثيؤكدهذا.الإسلامقبلوالشاممصرمسيحيّضدوبيزنطي

نفسه.فيفضحالخطأالمكانفييأتيولكنه

مثل()كثيرونمتىعندشيءكل(كثيرينويضلونكثيرون()1كذبةأنبياء)ويقوم

مُدَّعيأي)متنبئ(يقولأنوالصحيح)نبي(للقبامتهانوهذاالمسحِح(،)أناالقائلين

وأصحابهبولسعلينطبقهذاأنوأظن!أورشليمخرابقبلأيضَاهؤلاءوكل.نبوة

مناليومإلىوأتباعهإ2(بولسلأن،وتلاميذهالمسيحطريقعنالشعبأضلواالذين

ويتنبأون.الثهروحعندهمأنهميؤمنونوالبطاركةالأساقفة

(.دجالين)أنبياءالحباةكتابفي(1)

.(704:الأولىإكورنثوس)2(
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يأتيثم،الأمملجميع)1(شهادةالمسكونةكلفيهذهالملكوتببشارة)ويُكْرَزُ-

عن23(:51)متىفيجاءماعكسوهذا(النهايةتأتي)ثمالحمِاةكتابوفي(المنتهي

بلادفيللدعوةفلسطينمنيخرجواأنقبلأيفقطإسرائيلمدنيكملواأنقبلعودته

بالفعلوهل؟الأممجميعإلىتلاميذهمِحملهاالتيالبشارةهيفمااليهود.غيرأيالأممم

هل(المنتهىيأتي)ثمقالفلماذاإذَا.يحدثلم؟أورشليمخرابقبلالبلادجميعإلىذهبوا

لأن23(-51:17)متىفيجاءلمامملتكرارإنه؟حياتهمأثناءفيالساعةقياممعناه

أورشليم.خرابعنوليسالساعةقيامعنيصحالكلامهذاربماالتكرار.يحب()متى

)المنتهى(قولهيقصدفماذا.فقطأورشليمخرابعنيتكلمبأنهسيفاجئناالراويولكن

التيالخرابرجسةنظرتم)فمتى(42:51)متىنتابعتعالواالأنبياء؟خاتميقصدهل

فيالذينليهربفحيمئذ!القارئليفهم،المقدسالمكانفيقائمةالنبيدانيالعنهاقال

المقدسالمكان)!اكبيرتان)شرطتان(توجدالحياةكتابطبعةوفي(الجبالإلممااليهود

-()2(.القارئ-ليفهم

إلىأشارالقديمةللطبعةالجانبيالهامشوفي.واضحةغير(الخرابوإرجسة-

(مخربالأرجاسجناح)وعلىالدجالالمسيحعنالنبيدانيالقالحيث(9:27)دانيال

المكانينجسسوفأنهأو،بهيليقوهذا،نجسمكانفيسيأتيالدجالالمسيحأنأي

خرابيدركلمبولسلأن()3(؟الله)هيكلفيسيأتيأنهقالبولسلأنفيه،يأتيالذي

ولكن.المقدسمدينةسيدخلالمُخَرِّبهذافإندانيالنبوءةوبحسب،والهيكلأورشليم

جميعَا(.الأمملدىلي)شهادةزيادةالحياةكتابفي(1)

مثل:فيهاجدَاواضحوالحذفكتبهمفيوالرطالفراغاتمنالكئيرتوجد)2(

والعرجالقناةإلىويبلغ،اليبوسيينيفربالذيأناليومذلكفيداود)وقال8(:5الثافي)صموئيل-ا

(.أعرجأوأعمىالبيتيدخللايقولانلذلك(خاليةمسافة)ثمداودنفسمنوالمبغضينوالعمى

الاْرض(.فيطهرون-همونهالمدينةاسموأيضَا-جوججمهوروادي)في(9351:)حزيَال-2

.(24-:2الثانية)تالوليهكي31(
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،الراويأو،الإنجيلمسيحاضطرابمدىنفهمبذلك.الزمانآخرفيسيحدثهذا

لقوله،أورشليمخراببعلاماتالقيامةيومعلاماتخلطفقد.المسيحيالوحيأو

.(...اليهرببعدها

حيث35!:أأ)دانيالإلىالجانبيالقديمةالطبعةهامشفيأيضَاوأشار-

الرجسوتجعلالماتدس،وتنجس،أذرعمنه)وتقومالدجالالمسيحعنأيضَايروي

(.المخرب

الدجالالمسيحعن(المخرب)رجسذكرحيث!21:11)دانيالإلىيضَاأشاروأ-

،الدجالالمسيحموضوع)متى(فيهنايقصدأنهيرونالمسيحيونفالمفسرونإذَاأيضَا.

لمالتيالأوراقاختلاطإنهأقولوأنا.الحديثبقيةمنسنفهمكماأورشليمخرابقبل

اليهربقال!حينالدجالمنبالهربأمتهينصحكانالمسيحوأنواحد،كاتبيخطها

فتنةمنهروبَاحولها،وماأورشليمتشملمنطقةوهي(الجبالإلىاليهوديهفيالذين

بعضجمعواحين.م325سنة(نيقية)مجمعأصحابهمالأمورخلطوالذي.الدجال

يضيفونوظلوا،عندهمالمقدسالكتابنواةوكانتأناجيلمنهاوصنعواالأوراق

الكتاب)عصمةكتابهفي(مشرقي)صموئيلالقسيرويكماالتاليةالمجامعفيكتبَاإليه

كت!فهذهوغيرهمما،(ا!ضيس!تاريخ)نحتصركتابهفي)اندروميلر(والمؤرخ(المقدس

نبهوهم.ولكنتلوموهمفلاالبشر،

للحبالى)وويليطير؟هلشيئَا(بيتهمنليأخذينزلفلاالسطحعل)والذي-

شتاء،فيهربكميكونلالكي)وصلّواالرومانقسوةمن(الأيامتلكفيوالمرضعات

مناطربيحرمفكيف؟السبتفيالخيرفعلأحلالمسيحأنيقولواألمسبت(فيولا

السبت؟يومفيالعدو
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(يكونولنالاَنإلىالعالمابتداءمنذمثلهيكنلمعظيمضيقحينئذيكونالأنه

الدجال!فتنةعنيتكلمكانإذاإلا،اللّهرسولالمسيحعنيصدرأنيصحلاالكلامهذا

والثانيةالأولىالعالميةوالحربنوحطوفانكانفقدالرومانيدعلىأورشليمخرابأما

وصفهاالتيومأجوجيأجوجحربوهوسيأتيبماأعلمواللّه،المراتبملايينمنهأعظم

سبيكانوكذلك93()حزقيالكتابهمفيقالهمابعضوجاءصَ!لنَهُعَينهَوَسَفَوَمحمدالنبي

بالأمراضوثلثبالسيفاليهودثكهلكحيناليهود،رآهماأبشعمنالكبيربابل

.(سنة)1سبعينبابلفيعبيدَانصر()نبوخذأخذهمالأخيروالثلثوالجوع

الهيكلودمارأورشليمدمارموضوعالراويأوالإنجيلمسيحنصيولقد-

الكثير.الكلاموسطفي،يتموكيف

سيحدثمايصفحيث(ا:12)دانيالإلىأشارالقديمةالطبعةهامشوفي-

وقدأنا.تفسيريبحسبالمقدسبيتإلىالمسلمينبجيشالمهديدخولبعدلليهود

العربيةالجزيرةملكأي-الجنوبملك()المهديودعا4(،11:0)دانيالفيشرحه

أعلم.والله،المقدسبيتجنوبتقعالتي

23(:4:2)متىفيالمضطربوكلامه،الإنجيلمسيححديثونكمل-

ذلكفييعنيتصدقوا(فلاهناكِأوهناالمسيحهوذاأحدلكمقالإن)حي!حذ-

عيسىالمسيحأنهسيزعمالذيالدجالالمسيحيقصدإنهكلا.؟الهروبأثناء؟الوقت

عنهتنبأالذيالإسماعيليالنبيظهورفترةليتجاوزقفزَا،الراويإليهقفزوقدفًيِآدشَلَامُ

.والسلامالصلاةأفضلعليهمالمسيحومنهمالأنبياءكل

.(9201:وإإرما(5:12)حزقال(1)
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حتىوعجائبعظيمةآياتويعطونكذبةوأنبياء،كذبةمسحاءسيقومالأنه

ونبيدجالطمسيحمنأكثر)سيبرزالحياةكتابوفيأيضَا(المختارلنأمكنلويضلوا

فتنةأكبرويكونواحددجالمسيحفهو،الحقيقةلإخفاءواضحتحريفوهذا(الدجال

لهمقالكما،الشيطانبفعلعجائبويعطىالساعةعلاماتمنوهوالدنيا،تاريخفي

وجودفيالأخيرالزمنفيالمسلمينأيديعلىاليهودبهلاكمرتبطوهوأيضًا)1(بولس

-الراويأوالإنجيلمسيحيذكربدأهناأنهبدليللجةِآدشَممريمابنعيسىالمسيح

التحريف.بفعلولعله،التوقيتهذاقبلكانوهوالدنياإلىعودتهموضوع

تصدقوا(فلاالمخادعفيهوهاتخرجوا.فلاالبرلةفيهوهالكمقالوا)فإن-

الغرففيهوها.....المسيحهوهاالناسلكمقال)فإنالحياةكتاب!اوصححوها

ويظهرالمشارقمنيخرجالبرقأنكماالأنه.الصحيحالقولهووهذا...(.الداخلية

تجتمعهناكالجثةتكونحيثمالأنهالإنسانابنمجيءأيضَايكونهكذاالمغاربإلى

قالوا:المسلمينالمفسرينبعضولكن.الميتةبالجثةنفسهشبهلقدتشبيهمنلهياالنسور(

حدثوأنه،الساعةعلاماتكأحدصَ!ألنَهُعَلَيهَوَسَك!محمدسيدناظهورعنهناالكلامإن

لتطجيقهرأيناكماالحياةكتابفيالنصبتغييرقامواوالكهنة.المعنىلتغييروتأخيرتقديم

المسيح.على

المسيحزمنوفيجذَاواضحَايكونالأمروأنالدنياإلىفعلَاعودتهيعنيوهذا-

عجبَا.نرىسوف؟الكلامببقيةعودتهأومجيئهعلاقةماولكن.الدجال

الثانية)تسالونيكيأهلإلىبولسرسالةإلىيشيرالقديمةالطبعةفيوالهامش-

موجودَاكانالدجالف!نبولسقولبحسبولكنخطأوهناالدجالمجيءعن(2:9

9(.:2الثانية)تسالونيكي(1)
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وهذاصَ!لنَهُعَيفِوَسَفَوَ.محمدسيدنابعثةوهو،عظيمأمرويحجزه،المسيحزمنفيالدنيافي

()11.الداري)تميمقصةفيواضح

المفروضر،ومأجوججوجويأالدجالضيقةبعد(لأياماتلكضيقبعد)وللوقت-

ضوءهتعطيولاوالقمرالشمس)تظلمقالولكنه،المسيحعودةزمنفيالفرجيأتيأن

علاماتفيفجأةبدأفقدإذًا(!.تتزعزعالسمواتوقواتالسماءمنتسقطوالنجوم

ستنتهيوكيفسيفعلهمماشيئًاعنهايخبرنالموالذيالمسيحعودةبعدالأخيرةالقيامة

الشمستظلمحينللناسسيحدثماذاولكنكبير.تقصيرهذا.الأرضعلىحياته

بعضأنأثبتالفلكعلمأنمعالأرضعلالنجومتتساقطوكيف.ندريلاوالقمر؟

هيماالآنحتىأحديعلمولا.خيالهذا؟المراتبمئاتالأرضمنأضخمالنجوم

لنالجحيموأبواب-...السمواتملكوت)مفاتيحلبطرسقالكما(السموات)قوات

وتجدتفاصيلهابكلالعقيدةفيالطوائفتصارعمدىنعلمنحنوهاعليها(.تقوى

(.الكنيسة)أسراركتابيفيالموضوعلهذاشرحَا

35(.4:2إمتىفيالأوهامباقيمعيتابع-

إتظهرواحدوقتفيشيءكلكأن)حينئذ(تجدهمتىعندشيءكل)وحينئذِ(

هيالعلامةأنقالوا(الأرضقبائلجميعتنوحوحيمئذالسماءفيالإنسانابنعلامة

الدنياتكونهل.بصلبهيؤمنوالملأنهمالقبائلوتنوحالسماء،فيدماءعليهصليبظهور

ذلك!امسيحيونيوجدلاوهليومئذ؟()قبائلفيكونونالبدائيةالحياةإلىرجعتقد

إليها؟عادالتيالأرضعلىالمسيححياةانتهاءبعد،الزمان

فيوتاهواأصحابهمعسفينةركبرَ!مكة(الداري)تممالصحاببأنصجحهفيمسلمالإمامروى(1)

أناوتقولتكلمهمالثعركثيرةكبيرةدابةفيهافوجدواالثمسمغربفيجزيرةعلىرسواثمشهرالبحر

نبيوعنطبريةبحيرةوعنبي!ماننخلعنوساْلهمبالحديد.مكبلالديرفيرجلعلىودلتهم.الج!اسة

.الدجالأنهعَرَيقعبنوَءالنىلهمولال.الأم!ن
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المسيحلشوعحياة

سصيرنسيلقدكثير(ومجدبقوةالسماءسحابعلىاَتيَاالإنسانابن)ويبصرون-

يحملالسحابفهل،السحابعلىمحمولًايأتيوهنا.قليلمنذجاءالذيالإنسانابن

(2646:)متىوفي.أساطيرهمفيالوثنينظنكانهكذا.ندريلاروح؟أمجسد

الإنسانابنتبصرونالاَن)منوالشيوخوالكتبةللكهنةللصلبعليهالمقبوضسيقول

()جدّفكفزاانصقأنهفقالواالسماء(سحابعلوآتيَاالثهيمينأيالقوةيمينعنجال!ا

)قدويقولوايعذروهأنبهمالأولىوكان،يحدثلمهذاوأبصروه؟لصالبيهأتىفكيف

خرف(.

للمسيح،هوالقولينفأولإذَا.مستحيل؟القولينبيننجمعكيفولكن-

الشبيه.بلالمسيحقولهوليسوالاَخر

الأربعمنمختاريهفيجمعونالصوتعظيمببوقملائكته)فيرسلقالثم-

تراودني:كثيرةأسئلةوهناأقصائها(إلىالسمواتأقصاءمنالرياح

)1(؟السمواتفيمختاريهوهل؟رياحالأربعهيما-ا

الأخطاء؟كثرةعننقولفماذا.!!االحديثهذهجعلهلقد2-

؟مستمرةالبشريةوالحياةمختاريهوجمعأتىهل3-

كفار؟لأنهمالقبائلكلناحتوقدمختاروهكانأين-4

الدينونة؟وأينمتى5-

25(؟5،1)متىفيمثيلهمعالحديثهذايتفقهل6-

كلا.؟الأخرىالأناجيلفيالمذكورمعيتفقهل7-

كلا.هنا؟كلامهباقيمعيتفقهل8-

كلا.؟نفسهمعالحديثهذااتفقهل9-

عمافير.لعلهم()1
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.للمقارناتسنأتيثمأو،حديثهونكمل-

أوراقهاوأخرجترخصَاغصنهاصارمتى.المثلتعلمواالتينشجرة)فمن

فيلعنهاثمفيها،اتخدعالتيالتينشجرةإلامثلَايجدألم(قريبالصيفأنتعلمون

هـ2(؟18-21:)متى

كلبعد!الأبوابعلىقريبأنهفاعلمواكلههذارأيتممتىأيضَاأنتم)هكذا-

الأمورواختلطتالقصةتضاربتلقد؟الأبوابعلىقريبَايكونالذيهومنهذا،

ومن،للمسيحصرمعاتبكاأنهكذبايَذَعِيمَنْأيضًاوهكذا.لتحريفاكثرةبسببأكثر

والفضيحة؟يفهممنولكن.بكتبهماللّهفضحهمفقد.الإلهيالوحيكتبأنهايزعمون

حالَا:ستأتيالأكبر

تحدثسوفأيكله(هذايكونحتىالجيلهذايمضيلالكمأقول)الحق-

منأكثرمضىلقد!أروعكما!أجملكما،المسيحجيلحياةفيالأحداثهذهكل

خرابسوىيحدثولمكتابهمبحسابجيلَاأربعينمنأكثرأيالزمانمنقرنًاعشرين

(؟كلههذايكون)حتىقولهفيالكاذبمَنْ.فقطأورشليم

مرةيقسمالإنجيلمسيحجعل،والمحرفالمؤلفكذبعلالتأكيدمنوللمزيد

كتبهم:ومنمنهمبريءوهو،قالأنهفزعم،الكاذبينإلهليجعلهأخرى

ماكلعلينطبقهذاهل(يزوللاكلاميولكنتزولانوالأرض)السماء-

يقولإلهالمسيحأنعلىدليلكهوما:مسيحيأيسألتهـاذا.أنتماحكمواسبق؟.

وماالسطر،هذابسببهاقيلالتيالمغالطاتهذهكلفيتناقشهأنولكالسطر،هذالك

أهم.وهوأيضَاسيليه
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أبيإلاالسمواتملائكةولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلك)وأما

ليحل(وحدهالأبإلاالابن)ولازادالحياةكتابطبعةوفي)إلهي(.يعني(وحده

له.وسنأتيمرقسإنجيلوبينبينهالتناقضمشكلة

متىلنا)قُلالتلاميذسؤاكعلىالردوهو،المسيحكلامأنهنصدقالكلاموهذا

موعدولا،اليومذلكموعديعلملاأنهفأجاب،أورشليمخرابيكونمتىهذا(يكون

لاأنهيقررأنهلاإ(لابنا)جعلوهأنهمالتخريفبعدوحتىالساعةقيامموعدولا،عودته

الكثيرونعرفمثلماأماراتهاعرفقدكانوإنالمقبلةالأحداثمواقيتعنشيئَايعرف

أضعافَاالقراَنفيوجاء،ذلكمنبأكثرصلئتَهُعَيتهَوَسَفَوَمحمدسيدناأخبرناوقد.نبياءلأامن

جعلوافإناضطرابأوتخريفأوتهويلبدونولكنالساعةعلاماتعنمضاعفة

لناقالواوقدي!اأورشليموخرابالقيامةبموعدلجهلهالألوهيةناقصفهوإلهَا()الابن

الإلوهيةأنالكنيسةفيتعلمناوقدهذاكيف.كإنسانويجهلكإلهيعلمإنهالكنيسةفي

.كذبفقدوأنكرعلمفإن.عينطرفةولاواحدةلحظةينفصللااتحادَابالبشريةمتحدة

الأبصار.أولييافاعتبروا

هي:والمقارنات-

حذرهمثم،تعليماتهوأعطاهم،دعوتهلنشرتلاميذهأرسلحين(01)متى-ا

المذكورةالخرابعلاماتفييدخلبهوإذا،الإرساليةتلكفيللأذىسيتعرضونأخهم

والمسحاءالأنبياءيذكرأنبدون.بالهربويأمرهمضيقاتمنلهيتعرضونوماهنا

.الإنسانابنيأتيحتىإسرائيلمدنيكلمونلابأخهمهناوانتهى.!الكذبة

القديسينملائكتهوجميعمجدهفيالإنسانابنجاء)متىعن36(25:)متى2-

بعضمنبعضهمفيميزالشعوبجميعأمامهويجتمع،مجدهكرسيعلىيجلسفحي!سذ،معه

عنوالجداءيمينهعن()الغنمالخراففيقيم)المعيز!الجداءمنالخرافالراعييميزكما
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منذلكمالمعدالملكوترثواأبيمباركيياتعالوايمينهعنللذينالملكيقولثماليسار،

ملاعينياعنياذهبوااليسارعنللذينأيضايقولثم..إ.الهداية)سبقالعالمتأسيس

المختارينجمععنتمامَامختلفموقفولكنه.لهوسنأتي،لإبليسالمعدةالأبديةالنارإلى

.(الأمور)1هذهعنآخركلامولبولس.أقصائهاإلىالسماءأقصاءمن

باختصار:الاَتيفيالروايةاختلفت(13مرقس)إنجيل3-

الهيكل.منخارجهوفيما-أ

العظيمة.والأبنيةالحجارةأراهالتلاميذمنواحد2-

.تلاميذهمنأربعةسألهالجبلعلى3-

الهيكل.تجاهالجبل-4

.بالملكوتوليسبالإنجيلالكرازة-5

أصح.وهذاعليهمالقبضقبلالكرازة6-

فقط.يبغضونهموليسوالديهميقتلونالأولاد7-

أصح.وهذا!المنتهىيأقي)ثميذكرلم8-

إ.المقدس)المكانمنبدلَا!ينبغيلا)حيثوقال9-

السماء.فيتظهرالتي(الإنسانابن)علامةيذكرلم-01

السماء(.فيالذينوالملائكة)الابنالغيبيعلمونلاللذينأضاف-اا

الاَتي:في(12الوقاروايةواختلفت-4

دمارموضوعفيالسابقينمنأوضحكلامهوكانالهيكلزينةعنتكلمواقوم-ا

أورشليم.

يُحفرسوتالله(4:41الثانيةإتسالونيكيوقتهفيالميحيُظهرسوفالله(6:41الأولى)نجهظهح(1)

.الأمواتمعالمشح
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الهيكل.داخلفيتمَّكلهالحديث2-

فقط.أؤرشليمخرابعنسألوه3-

يالهاخرابها(اقتربقدأنهفاعلموابجيوشمحاطةأورشليمرأيتم)متىقال-4

العقلاء!كلعلىتخفىذكيةواضحةعلامةمن

لأنه؟المكتوبليتمانتقامأيامهذهالأنوقالأورشليمداخلمنالهربذكر5-

الأمم(جميعإلىويسبونالسيفبفمويقعونالشعبهذاعلوسخطعظيمضيقيكون

فمَا!للسيفجعلولكنه.السطوحفوقمنالهربيذكرولم

مدوسةأورشليم)وتكونقائلَاالمقدسلبيتالإسلاميالفتحعنتنبأثم6-

جنودهويخرجالإسلاملينشرالأممنبيبمجيءأي(الأممأزمنةتكملحتىالأمممن

بعدهودواسهاالمسيحقبلمناحتلوهاالذينالرومانمنالمقدسبيتلتحريربعدهمن

(.البشاراتمنا53)كتابيفيأوضحتكماقرونلعدة

ومغزاهمعناهفيمختلفَامعقولاكلامَاقالبل،النجوموسقوطالإظلاميذكرلم7-

الخاتمالنبيوبعثةولادةعلاماتويعني(والنجوموالقمرالشمسفيعلامات)تكون

أنا.تفسيريبحسب

تضج،لأمواجواالبحر،بحيرةممأكربلأرضاإوعلىمفهومغيركلامَالوقا8-

السمواتقواتلأن،المسكونةعليأتيماوانتظار،خوفمنعليهميغشىوالناس

.القراَنتنزيلعندالسمعاسترقواالذينالشياطينرجميقصدولعله(تتزعزع

وارفعوافانتصبواتكونهذهابتدأثإومتىيسوعوقال،الإنسانابنيظهرثم-9

بيتتحريرسيتمسنواتبعدةالإنسانابنظهوربعدأي(تقتربنجاتكملأنرؤوسكم

الروماني.الاضطهادمنوالنصارىاليهودوينجوالمقدس
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لأنهصدق؟فقدكله(هذايكونحتىالجيلهذايمضيالاأقسملماوهنا-ا.

الخرابتموقد؟الإسلامنبيبعثةعلىالدالةالعلاماتكأول!أورشليمخرابعنيتكلم

أعلم.واللّه.لنمسيحالمعاصرالجيلهذاحياةأثناء

المسيح،على)العطر!الطيبسكبتالتيالمرأةقصةفيالسابقينوخالف-أأ

بدايةفيحدثتأنهالوقاقالبينما،الحديثهذابعدحدثتأخهاومرقسمتىذكرحيث

لها.وسنأتي.المسيحدعوة

لهكأنهتمامًا.الخيمالموضوعهذاتجاهليوحناإنجيلفإن،وكالعادةأخيرًا5

عنه.نتكلمالذيهذاغيرآخرمسمِح

37(.:42)متىمعونتابع

يكونكذلكنوحأيامكانتإوكماالقيامةيومعنمثلَايسوعلهموضرب-

ويشربونيأكلونالطوفانقبلالتيالأيامفيكانواكمالأنه.الإنسانابنمجيءأيضَا

الطوفانجاءحتىيعلمواولمالفلكنوحفيهدخلالذياليومإلىويزوجونويتزوجون

يؤخذالحقلفياثنانيكونحيمئذالإنسانابنمجيءأيضَايكونكذلك.الجميعوأخذ

هل(الأخرىوتُتركالواحدةتؤخذ.الرحَىَعلىتطحناناثنتانالاَخر.وُيتركالواحد

فيالخبزلعملالحبوبطحنفيالرحيحجراستخدامحدإلىالحضارةتراجعيعنيهذا

وتركالأبرارواختطافالبشرحياةأثناءالقيامةقيامعليؤكدالراويزالوما؟البمِوت

منقليلقبلذكرناهلمامخالفوهذا.الإنسانابنبمجيءكلهاالقيامةويجعلالأشرار،

الكفار.وهلاكالأبرارنجاةعنهنايسوعضربهالذيللمثلوأيضًا،المسيحأقوال

هذاواعلما.ربكميأتيساعةأيةفيتعلمونلالأنكمإذَا)اسهرواقائلَاويكمل-

كونوالذلك.يُنقببيتهيدعولملسهرالسارقيأتيهزيعأيفيالبيتربعرفلوأنه

شبهأنبعد.الشبيهيالجمال(الإنسانابنيأقيتظنونلاساعةفيلأنهمستعدينأيضَاأنتم

http://www.al-maktabeh.com



المسيحلشوعحياة
ر!383جو

منالجزءهووالهزيع.البيوتينقبالذيبالسارقيشبهههوهانوحبالنبيالإنسانابن

.تلاميذهحياةفيسيأتيوأنه(إربكمالإنسانابنبأنيصرحوهنا(.)الربعالليل

يأتيالساعةقيامأنهيوالتخريفالتحريفوسطضاعتالتيالحقيقةولكن

التوحيدعنالناسغفلحينالأنبياءخاتمبعثةوكذلك،غفلةفيوهمفجأةالبشرعلى

أنهمنغفلةفيوالإنسانيأتي،يموتفردكلقيامهوهوالموتوكذلك،الاَخرةوعن

بريسوعهووجعلهالإنسانابنتأليهسبيلفيضاعتالمعانيهذهكلولكن.سيموت

.لنصارىا

الحكيمالأمينالعبدهو)فمنالحسابليومالاستعدادفياَخرمثلَاضربثم-

جاءإذاالذيالعبدلذلكطوبىحينهفيالطعامليعطيهمخدمهعلىسيدهأقامهالذي

ذلكقالإنولكن.أموالهجميععليقيمهأنهلكمأقولالحقهكذا.يفعليجدهسيده

ويأكلرفقاءهالعبيديضربفيبتدئ.قدومهفييبطئسيديقلبهفيالرديءالعبد

فمقطعهيعرفها،لاوساعةينتظرهلايومفيالعبدذلكسيديأتي،السكارىمعويشرب

بشارةكاشماأنهاوأظن(الأسنانوصريرالبكاءيكونهناك.المرائينمعنصيبهويجعل

الدنياعلىسيدَاصارثم،إسرائيلبنيعلىسيدَااللهأقامهالذي(الأمين)الصادقعن

الكفرعلىقضىحتى،الصحيحةالعقيدةوعلمهموحكيمَا،وقائدَامعلمَاوكانبأصها،

وبئسجهنمفييكون،لسيدهالمخلصالعبدهذافعلمابغيريفعلومنكبير.جهادبعد

.الناسأشرهمالمرائينأنيرىالمسيحأنعليصرالراويولكنالمصير.

رنض،المقا

معقولمِةأكثراَخر،مثلَاذكربلهذا،كليذكرلم33(:13مرقس)إنجيله

تركمسافرإنسانكأن!ا.الوقتيكونمتىتعلمونلالأنكموصلوااسهروا)انظروا.

إذَااسهروايسهر.أنالبوابوأوصىعملهواحدولكلالسلطانعبيدهوأعطىبيته
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)الفجر(،الديكصياحأم،الليلنصفأمأمساءَ،البيتربيأقيمتىتعلمونلالأنكم

)متى(إن.اسهروا(للجميعأقوللكمأقولهوما.نيامَافيجدكمبغتةيأتيلئلا.صباحَاأم

منهويقولونثم.الهوىاتباععاقبةفانظر.هواهيحسبالكلاموغيَّر()مرقسمننقل

اللّه!عند

لأنفسكم)فاحترزواتمافامختلفهَالحديثلهذاخاتمةلهفكان34(:12الوقاأما5

كالفخلأنه.بغتةاليومذلكفيصادفكمالحياةوهموموشكرخُمارفيقلوبكمتثقللئلا

لكيحينكلفيوتضرعواإذَااسهروا.الأرضكلوجهعلىالجالسينجممِععلىيأتي

طبعةوفي(الإنسانابنقداموتقفوايكونأنالمزمعهذاجميعمنللنجاةأهلَاتحسبوا

لاهنا(الإنسانو)ابن(،الحياةوهموموبالسُكرالملذاتفيبالانغماس.)..الحياةكتاب

تفسيرنكتبحيناللّهبإذنلهنتعرضالموضوعوهذابيسوعولاالقيامةبيوملهعلاقة

ولوقامرقسأنوتجدالص(مثليأتيالنصارىربأنيذكرلمولكنهلوقا.إنجيل

الأمور.منكثيرفيمتىمنأفضل
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والعن!هروقالخامسالإصحاح

علىتلاميذهمعجالسًازالمايسوعأنويعني()متىعندالمفضلةالكلمة)حينئذ(

فقطاليهوديكلمأنسابقًاقولهيخالفوهذابأمثالهنايكلمهموسوف.الزيتونجبل

.(01:)13فيبأمثال

ظهورأوالزمانآخرفييسوععودةيعنيأنهلصحيحوا(السمواتملكوتإيشبه

الدنياإلىرجعمتىيسوعأن(52:4يوحنا)رؤيافيبينما.القيامةيومأو(الإنسان)ابن

القيامةويومعودتهبينفوريارتباطيوجدفلا.المؤمنونومعهسنةألفيملكسوف

.الأمثالمنلنايظهركما

تعددتحليليعنيوهذا!العريسللقاءوخرجنمصابيحهنأخذنعذارى)عشر

.الإسلامفيممابأكثرليسوعالزوجات

نأواضح(للقائهفاخرجنمقبلالعريسهوذا:صراخصارالليلنصفإففي

شيء.كلفيالصراخيحبالمؤلف

ليلةوهذه(البابوأُغلقالعُرسإلىمعهدخلنوالمستعداتالعريس)وجاء-

ألا،زوجاتخمسلربهمكانفإن.عذارىخمسفيهاالعريسوتزوجإالذُخلة(البناء

الفردوسأو،الجنةيشبهفلماذاصمالا؟الحياةمُتعوكلالجنةفيزواجوجودهذايعني

بالزواض!؟

)مالهنوداللهنيفتحأنرفض،المستعداتغيرعذارىالخمسجاءتولما-

المصابيح،فيبالزيتهنالهيرمزوهوالصالحوالعملبالإيمانفالاستعدادأعرفكن(.

الفداء؟فأين
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المسيحلشوعحياة
385!!يم

وهنا(الإنسانابنفيهايأقيالتيالساعةلااليومتعرفونلالأنكمإذًا)فاسهروا-

بمجيئه؟القيامةتقومهل.الإنسانابنمجيءوبينالقيامةيومفيالجنةدخولبينربط

لاوأن،نبيالساعةوبينبينهليسالذيالأنبياءخاتمءلىيشيرهوبل.صحيحغيرهذا

الخاتم.بالنبيبالإيمانإلاالمسيحبعدهملمنللجنةدخول

تاجرمنفمنهم!أموالهوسلمهمعبيدهدعامسافرَاإنسانَاأنآخر:مثلَا-وقال

فيأمينًا)كنتوربحتاجرللذيقالوحاسبهمرجعفلما.المالدفنوأحدهم،وربح

)أيهابنَ!دةفعاتبهالمالدفنالذيأما(سيدكفرحإلىادخلالكثيرعلىفأقيمكالقليل

مجيمْيفعندالصيارفةعندفضتيتضعأنينبغي)كانلهوقال!(والكسلانالشريرالعبد

لأنالمدنيةالحياةبحسب(فائدتهمع)أستردهالحياةكتابوفيربا(معليالذيآخذكنت

)فوائدإ.الرباتسمىالبنوك

الظلمةإلىيطرحوهوأنربحَا،العبيدلاكثرمعهكانالذيالمالبإعطاءوأمر

الأنالاَخرةللدارجديدَاقانونَاواضعَا،الأسنانوصريرالبكاءيكونهناك.الخارجية

الحسناتمضاعفةوهومنه(يُؤخذعندهفالذيلهليسومنفيزداديُعطىلهمنكل

منثورَا.هباءَيكونالكفارعملوأن.الاَخرينحسابعلىهناولكنها

يجلسفحينئذمعهالقديسينالملائكةوجميعمجدهفيالإنسانابنجاء)ومتى-

يقولثم....،بعضمنبعضهمفيميزالشعوبجميعأمامهويجتمع)1(مجدهكرسيعل

العالم(تأسيسمنذلكمالمعدالملكوترثواأبي،مباركيياتعالوايمينهعنللذينالملك

جنةوهوالعالمتاْسيسمنذموجودالفردوسوأنوالاختيارالهدايةسبقيعنيوهذا

وعطشتفأطعمتمونيجعتالأنييقول؟صلاحهمسببهوماولكن.بالطبعاَدم

اللهأماموالحاب(228-51:1الأولى)كورنثوسلتهالمسيحيخضعجثالنْهعرشعندالموقفهذا(1)

36(.:12)متىفيجاءكماكلمةكلعن
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فأتيغمحبوشا،فزرتمونيمريضَا،فكسوتمونيعريانًا،فآويتموفيغريبًاكنتفسمَيتموفي

فبيالأصاغرإخوتيبأحدفعلتوهما:الملكفيجيب....رأيناكياربمتىفيسألونإليّ

الجنة.أدخلتهمكثيرةحسناتلهماللهكتبهفقدالفقراءمعفعلوهماأنويعني(فعلتم

ربهم.يسوعالإلهيعنون(الرب)إخوةالفقراءإخوتهمالمسيحيونيسميهناومن

.(اللّه)1هوالقائلولكنصلتنَهُعَيفِوَسَفَوَمحمدللنبيحديثولوجد

ويختمالحسناتهذهيفعلوالمأنهميسارهعنالذينللأشرارالملكويقول-

إلىهؤلاءفيمضي...وملائكتهلإبليسالمعدةالأبديةالنارإلىملاعينياعني)اذهبوا

وشرابطعاممنالحياةأسبابعنوكلامه(أبديةحياةإلىوالأبرارأبديعذاب

ب!االاَخرةفيالتمتعمعنىيحملان(أبدية)حياةوقوله،الجنةلدخولكأسبابوملابس

الدنيا.فيأنفسهممنهحرموا

وهذا2(4)متىفيحديثهبخلاف،غيرهآخرشخصعنالمسيحيتحدثوهنا-

عبدالوقتنفسفيوهوالبشر،شدأنهبمعنىالقيامةيومفيملكَايكونالشخص

علىيجلسبل،الابقالاصحاحفيقالكماالسماءرياحإلىملائكتهيرسللاوهو.الثه

سيدناوصفكماالشرير،عنالصالحويميزالشعوبجميعأمامهويجتمعمجدهكرسي

ملكوتلهمالصالحينأنويقول)2(.القيامةيومعنحديثفينفسهصألئَهُعَنهِوَسَ!محمد

الخلق.خلققبلمنأيالعالمتأسيسمنذموجودتانوالناروالجنة)3(اللهمنلهممعد

رَثوَأَتتَأعُودُكَكَيفَ،رب:فيقولتَعُذنِيفَلَنممَرِضْتُ"عبدي:القدصيالحديثفيتعالىاللهيقول(1)

،.....عِنْدَهُ،لَوَجَدْتَييفلَؤعُدْتَهُمَرِيضَا،فُلَانَاعَبْدِيانعَلِفتَامَا:فيهقول،انعَالمَينَ

اللْه،بجوارالعرشعلىيجلسأنه)الوشلة(اللهعندمكانتهعنطَلةكطنوَسَلآالرسوللقولالعلماءتفير)2(

محُجلون!.)غُروالوضوءالصلاةعلامةمنأمتهيعرفوأنه،أعلموالله

.(22:9والوقا(الحياةسفرفيالعالمتاْسيسمنذمكتوبةأسماؤهمليست)الذين8(:13)رؤيا)3(
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فيهاالمخحكمهووليسجهنمأهلأولسيكونإبليسوأن.المسيحجونينكرهماوهذا

.(البولسمِة)1بعقسِدتهم

ونشرهاالإسرائيلياتمنفاسدةعقيدةفهذهالملائكةمنإبليسجنودأنأما-

)3(.قبيلتهوكذلك،الجنمنإبليسأننؤمنونحنالمسيحمعِن)2(.بينبولس

فمَد،الجنةيدخلالصالحةالأفعالهذهيفعلمنكلليس:مهمتعليقولنا-

منهاأهمأخرىصالحةأفعالتوجدلأنهالنار؟يدخليتركهامنكلوليسكافرًا.يكون

كلامولااللهكتابليسفهذا.الرحموصلةالوالدينبرمثل،والعباداتالإيمانبعد

نبي.

يكونونفكيفالكفار،منوالعريانوالمحبوسوالمريضالفقيريكونوقد-

العكسيعنيالراوييكونقدأو.إليهمنحسنأنيستحقونذلكومع(؟الرب)إخوة

المسيحية.الطوائففييحدثماوهذا.ملتهمأهلإلىإلايحسنواألاوهو

،الشيطانعبادةمؤسسهوولعله،بولسهوالإلهمصافإلمماإبليسرفعوالذي-

)عبرانيينالأرواحويقبضيميتالذيهوأي،الموتسلطانلهأنإبليسعنقاللأنه

الدنياإلهأو،بولسزمنإلهوأنه2(2:إأفسسالهواء!سلطانرئيسوأنه(241:

.(6:21)أف!سسالسمواتسلاطينهمجنودهوأن(،4:4الثانية)كورنثوس

.2:41نينعبرا(1)

.2:4بطرس(2)

.(05:الكهف)سورة)3(
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والعنتهروقالسادلىحالإصحا

الفصحيكونيومينبعدأنهتعلمونلتلاميذهقالالأقوالهذهيسوعأكمل)ولما

دهشته.أو،تعاطفهأو،حزنهيبديحتىأوأحدهميردولم(ليُصلبيُسَلَّملإنساناوابن

وبحسب.الوقتنفسفيشيءكل.لمتىالرسميالفاصل)حينئذ(.واقعيغيرهذا

أنهلوأي،يومينبعدوالفصحأورشليم!ا(لدخولهالتالياليومفيزلنامافنحنروايته

مجهوليناليومانيكونوسوف!الأربعاء)2(يومالفصحيكونلأحدايومأورشليمدخل

الليلوفييعلمالهيكلفيالنهاريقضيكانأنهوالمفروض.والأحداثالتعليممنخاليين

جدًامهمةحادثةإلا،هناكأوهنايحدثباأحديدريولاعنيا.بيتفيليبيتيخرج

الذىِالكهنةرئيسدارإلىالشعبوشيوخوالكتبةالكهنةرؤساء)اجتمعلها.سنأتي

العيدفيليسقالواولكنهم.ويقتلوهبمكريسوعيمسكوالكيوتشاورواقيافا.يدعى

علينادمهاليُصْلبالشعبوصرخعليهقبضواذلكومع(الشعبفيشغبيكونلئلا

أولادنا(!وعلى

كانلأنه،الليلفيأي(الأبرصسمعانبيتفيعنيابيتفييسوعكان)وفيما-

17(.21:)3()متىهناكيبيت

بيتهفرشعلىوالجلوسالأبرصالبيتإلىالدخولَالتوراةفياللهحرَّموقد-

لمسومن،وحدهخارجَايقيمبلالبلاد،داخلالاْبرصإقامةوحرّمبل،معهالأكلأو

أيضَاالسهوأوالذنبهذاعنخطيةذبيحةويقدمنجسَايكونمتاعهلمسأوالأبرص

شعرهويحلقمكشوفَايكونورأسهمشقوقةثيابهوتكون(3،613،41-:5الاويين

الكاهنيحكمأنبعدإلاالبلديدخلولانجس()نجسوينادىشاربهويغطىوحاجبيه

.مرضروايةبحبالثالثاليومأو(1)

يوحنا.إنجلذكركماستيومفيالفصحيكونأنهوالصحيح2()

.!الزيتونجبلفيييتكان37(:12الوقا)3(
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فكيفامرأةكانتلوندريولا45(:13الاويينعنهللتكفيرالذبائحولقدمبشفائه

هذا؟تفعل

إبيتمدينةأوقريةداخلأبرصرجلبيتفيوتلامحِذهالمسيحدخلفكيف-

عندهالذيهوبرنابا(إإنجيلولكنحلَّا،كاهنأيلهايجدلم،كبرىسقطةتلكعنيا(؟

وشفاهأبرصًاكانالرجلهذاأنبرنابافذكر.لأربعةاناجيللأامنأصدقهولأنه؟الحل

نظرَاالأبرصلقببهالتصقولكن،وتلاميذهليسوعبيتهفيالوليمةهذهفأقاميسوع

الكهنةلهايجدولم،القصةهذهفيأخرىمشكلةوظهرت.بالبرصمرضهفترةلطول

تكذبوهفلماذا:لهمقيلوإلابقولهيأخذوالموالكهنةأيضَا.برناباعندالحلوكانحلَّا

وأنوالسلامالصلاةعليهمابمحمدبَشَرَالمسيحأنيقولأنهوخاصةبصدقهتؤمنواولا

هوالشبيه.المصلوب

حياةبدايةفيحدثتالحادثةهذهأنقال37(7:الوقاأنهيالثانيةالمشكلة-

منيومينقبليسوعحياةاَخرفيحدثتأنهاو)مرقس(إمتى(وقال،العمليةيسوع

العازر(بيتفيأورشليمدخولهقبلحدثتأنها(ا:12)يوحناوخالفهما،الفصح

ولكن.بينهمأخرىاختلافاتعشرةمناكثروجودمع(،الأبرص)سمعانولي!

فيمرتينحدثتالحادثةولكن،المرأةنفسانهافقال،الصادقالعيانشاهدهوبرنابا

كانالذيسمعانبيتفيالزنا،عنلَوبتهاتعلنجاءتالأولىالمرةفي.مختلفينبيتين

لعازر.أخيهابيتفيبهتحتفلكانتالثانيةوفيأبرصا،

7(::26)متىمنالقصةونكمل

ء.متكيوهورأسهعلىفسكبتهالثمنكثيرطيبقارورةمعهاامرأةإليه)تقدمت-

هذايباعأنيمكنكانلأنه،الإتلافهذالماذاقائليناغتاظواذلكتلاميذهرأىفلما

عملتقدفإنهاالمرأةتزعجونلماذالهموقاليسوعفعلمللفقراء.ويعطيبكثيرالطيب
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!093جو

فإنها.حينكلفيمعكمفلستأناوأماحينكلفيمعكمالفقراءلأنحسنَا.عملًابي

حيثمالكمأقولالحق.تكفينيلأجلذلكفعلتإنماجسديعلالطيبهذاسكبتإذ

)دفخي(الحياةكمَابفيلها(تذكازاهذهفعلتهبماأيضَايُخبرالعالمكلفيلإنجيلابهذايُكرز

تكفيني.بدل

)متى(:قصةمعوقفات

إنجيلذكركماعنيا()بيتالبلدنفسمنالمرأةأنيؤكدمماليلَاالقصةحدثت-أ

ومرقس؟متىعند()الأبرصإلىيوحناعند)العازر(تحولفكيفيوحنا،

كتابطبعةذكرتلتركماثلثوهيالعطر،منكبيرةكميةبهاكانتالقارورة2-

أنهالابد؟الكميةلتلكالمسيحراساتسعتفكيفيوحنا(دَؤَنَهُكما)الإنجيلفيالحياة

رضىفكيف.دفنهأوتكفينهلأجلجسدهعلسكبتهأنهاقالكماأيضَاجسدهدهنت

بهذا؟

هذافيجدَاجدَاكبيرثمنوهذادينار)1(،ثلاث!ائةمنأكثرثمنهاالقاروة3-

:6)مرقسروايةبحسبألفًاعشرخمسةأوآلافلخمسةخبزثمنعنيزيدكان،الزمن

،الإسرافهذاأجلمنغضبواحينحقعلىالتلاميذفيكون2(41:1)متىمع37(

23(.:80،221:6،91:)متىزاهدينيكونواأنوالصالحينالأنبياءفيوالمفترض

يفعله؟ولابشيءالناسيطالبفكيف

تكفلمالعكسعلىبل،تراجعتأوانزعجتالمرأةأنإنجيلأييذكرلم4-

وأموالهازانسِةامرأةمنجنسيةحركاتوهذهرأسها)2(بشعروتمسحهماقدميهتقبجلعن

أفعالها.علالمسيحسكوتليبررواتائبةجاءتأنهاالتفسيرفيوزعموا،حرام

5(.:41مرض)إنجيلذكرك!ا(1)

4(.7،385:لوقا)إنجيلذكركما2()

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ص193جوالمسيحبشوعحياة

سكبهبينانقسمواالرواةبينما،لتكفينهجسدهعلىالطيبسكبتأخهاقاللماذا5-

يعنيوالدفنالتكفينبينما،صلبهإلىإشارةأنهاوزعموا؟قدميهعلىوسكبهرأسهعلى

للقصة.تفسيريهذا.العالمنهايةقبلعودتهبعدموته

ويعلمأمامهمإليهويثيرإنجحِلَايحملكانأنهيعني(الإنجيل)هذاقوله6-

الذيالإنجيلهوأينهو،ما:لسألوهالناسيعرفهإنجيلمعهيكنلمولومنه،الناس

اليهود.عندمعروفغير()الإنجيلاللفظهذالأن،عنهتتكلم

هذابتعاليمالناسليبمثرواتلاميذهسيرسلأنهيعنيبهذا(يكرز)حيئماوقوله7-

سبطكلأخذإذاليهودعندحدثكماتلميذلكلنسخةسيعطيأنهيعنيوقد،الإنجيل

المسيححياةقصةعنللناسسيقولونهمماوأن.الكهنةيقولكماموسىتوراةمننسخة

التائبة.الزانيةالمرأةهذهفعلتهما

فداءيوجدلاأنهو)برنابا(الوقا(روايةمنسيتضحكماتوبتهاقبولومعنى8-

.كهنوتولادمولاجسدولاصلبولا

إلىليلَاالمرأةهذهتأتيحتىوالنساءالرجالبينمباحَاالاختلاطكانهل9-

قالكماشقيقهاالعازر(بيتهووالصحيحأخطأ،)متى(أنَأم؟غريبرجلبيت

12(؟)يوحنا

صالح؟برجلزانيةامرأةمنالأفعالهذهنقبلهل-51

غيرهحثيروفيالموضوعهذافيالصحيحةالقصةفيهالذيبرناباإنجيلوأما

لأئه:المسيحيونرفضهفقد

إله.ابنأوإلهأنهأنكرالمسيحأنكتب-ا

هذا.يقولمنلعنوأنه2-

http://www.al-maktabeh.com



393ءجو
المسيحلشوعحياة

وعبادتهم.أمتهوعنباسمهصَلئتَهُعَلَيههِوَسَلىمحمدعنتنبأوأنه3-

كصوته،صوتاوأعطاهالمسيحشبهعليهاللّهألمَىأنبعديهوذاهوالمصلوبوأن-4

السماء.إلىالوقتنفسفيحئاالمسيحورفع

!لئنَهُعَيئهِوَسَفَوَ.محمدالنبيهو)مسيا(أنوقال-5

القنيض4قصضفىرنضالمقا

)متى(لأنعلمناكمامتى،لإنجيلالرواياتأقربهي(14)مرقسرواية5

،والمكانالزمانفيفاتافقايشاءماولغيرالمسيحيونالمؤرخونقالكمامرقسعنينقل

ومنه:الكثير،فياختلفاولكن

خالص.()نارديناسمهالطيب-ا

.يسوعرأسعلالطيبوسكبتالقارورةكسرةالمرأة2-

التلاميذ(.يذكرالمأنفسهمفيمغتاظينقومكان3-

للفقراء.ويعطىدينارثلثمائهمنبأكثريباعأنيمكنكانإنهقالوا-4

أمسك!ا(.أحدهمالعلاتركوهايسوعقال-5

وسطرجلمعامرأةتفعلهافعلةأسوأهذه.جسديبالطيبودهنتسبقتقد6-

زانية.وهيالرجال

كئيرة.لفظيةاختلافاتغيرهذا-

7.136:الوقارواية5

دعوته.بدايةفييسوعتعميدمنأسابيعثلاثةحواليبعدحدثت-ا

فلسطين.شمال(ا7:الوقابحسب)كفرناحوم(في2-

أيضًا.()سمعاناسمهولكن(إفريسيالبيتصاحب3-

متكئ.وشموع.مشهورةزانيةأي(خاطئةالمدينةفي)امرأة-4
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والتوبةالندميبدوهنا.باكيةورائهمنقدميهعندووقفتطيببقارورةجاءت5-

عليجلسيسوعأنولبدو)برنابا(.فيجاءماعكسعلىبكلمةتنطقلمولكنها

.وراءهوقدميهركبتيه

فلابدالأرضعلىيجلسوهورأسهابشعروتمسحهمابالدموعقدميهتبلّابتدأتثم-6

وشعرهاشفتاهاتصللكيالجالسينالرجالأمامبطنهاعلىالأرضعلىتنبطحأن

إنه(بحرارةقدميه)تقبلالحياةكتابطبعةوفيالمنظر؟تتخيلهل.يسوعقدميإلى

.عبدوهالذياللهبنبييليقلاكلام

فيتكلمذلكدعاهالذيالفريسيرأى)فلماالغضبفيالحقالبيتلصاحبفكان7-

لخاطئة(إنهاحالها.وماتلمسهالتيالمرأةهذهمنلعلمنبيَاهذاكانلوقائلًانفسه

بالتأكيد..زانية

فيسامحهالذيفيكونفسامحهما،مديونانلهكان،دائنعنمثلَايسوعلهفضرب8-

شرطَا.ليسهذاأقولوأنااكثر.يحبهأكبرمبلغ

المنبطحة:الزانيةوالمرأة،بيتهفيدعاهالذيالدينيالعالمسمعانبينيسوعقارنثم-9

رجليغسلتفقدهيأما.رجليلأغسلماءَتعطنيلموأنتبيتكدخلت)أنا

تكفلمدخلتفمنذهيوأما!قبلةتقبلنيلموأنترأسها.بشعرومسحتهمابالدموع

(.رجليبالطيبدهنتفقدهيوأما!بزيترأسيتدهنلمأنت.رجليًتقبيلعن

رجل!منالقبلاتالمعلمينتظرأن.عجيبةمقارنةهذه:أقول

لأنهالهاغُفرتقدالكثيرةخطاياهاإنلكأقولذلكأجل)من:يسوعويكمل-51

لها.غفرتأنا:يقلولمكثيرَا(.أحبت
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)مريمالمدعومةالمرأةوهذهيسوعبيناشتهرتالتيالمحبةهذهوبسبب-

إنجيلحتىسرًا.لطفلهـانجابهمامنهازواجهعنوأفلامقصصخرجت(المجدلية

وأعلم.أعلىواللّههذا،مثلفيهأنقيلحديثاظهرالذي(المجدلية)مريم

الشساءمنجماعةأنمباشرةالحادثةهذهبعد2(ا-8:لوقا)إنجيلوذكر5

سبعةمنهاأخرجالتيالمجدليةمريمومنهن.أمواالنمنعليهينفقنوكُنيسوعتبعن

أختمريموهي.الزناإلىيدفعونهاكانواالذينهمالشياطينهذهالكهنةوقال،شياطين

منامرأةأشهروهيأيضا،الكهنةبعضتفسيرويحسببرنابا()إنجيلكقوللعازر

أهموهيولوقاومرقسمتىأناجيلفيتمامَاأمهإهمالبعديسوعحياةفياللحظةتلك

أيضَا.يوحنا()إنجيلروايةفييسوعأممن

مريمأن(11:2)يوحنافي،تحدثأنقبلمنبدأت(21يوحنا)إنجيلرواية5

نأقبلرأسها(بشعررجليهومسحت،بالطيبالربدهنتالتي)هيلعازرأخت

إ؟الرب)دهنتوكيف؟مرتينحدثتفهل.القصةتحدث

السابقة،الأناجيلعنباختلافاتالروايةتبدأ)12(الثانيالإصحاحوفي5

ومنها:

دعوتهبدايةفيوليس،ومرضمتىكقولبيومينوليس،أيامبستةالفصحقبل-ا

الوقا(.

لأربعةاناجيلالأبينجمعنافلو.لعازربيتفيولكن()متىذكرهاالتيالبلدةنفسفي-2

وفيالأبرصوعندلعازر،وعند،الفريسيعند:مراتثلاثحدثتالقصةتكون

.متباعدةتوقيتات

خالتهابنأنهحيثيسوعإلىالتلاميذأقربهوالإنجيلهذاصاحبويوحنا5

ثم،أمهأهانمابعدفرحهفيللسكارىالخمريسوعلهصنعالذيوهو،المؤرخينكقول
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وينام23(،:13)يوحنايسوعحضنفييجلسكانأنهحتى،ليتبعهعروسهمنأخذه

2(.13:5)يوحناصدرهعل

يوحنا،إنجيلقولحسبيسوعحياةفيشخصأشهرهولعازرأنوالمفترض5

أمامدلّهطويلةصلاةبعد،قبرهمنفخرجدعاهويسوع،وأختيههويحبهيسوعفكان

.(343-:11يوحنا)إنجيلفيقالطكما،اللّهرسوليسوعأنالكلليؤمناليهود،

ثلاثةأصحابأهملهافكيف،الفصحعيدمنجدَاقريبةالحوادثوهذه5

ناجيل؟أ

جلسولعازر،تخدمهأختهومرئامدعوونيوجدوكانليسوععشاءَصنعلعازر3-

بحسبدرهممائةيعادلوهو،الطيبمن)منَا(أختهمريمفأخذت،المتكئينبين

الطيبوكان،الحياةكتابطبعةبحسبلتروثلث،القديمةالطبعةهامشقول

بشعرقدميهومسحتيسوعقدميودهنت.الئمنكثيرخالص)ناردين(نوعمن

تبكيولم.يعلقلمأخوهاولعازر.المدعوينوسطالأرضعلىانبطحتأيرأسها

قدميمسحمنالحكمةهيماأفهمولالها.يُغفرولمالموقفهذافيخاطئةتكنولم

ولم؟مناشفعندهميكنالم؟الغاليةبالعطوردهنهمابعدالمرأةرأسبشعرالرجل

الأناجيللمسيحتعظيمهذاهلكلها.القديمالعهدكتبفيالفعلهذامثلعنأقرأ

البولسية؟

يسلمهأنالمزمعالإسخريوطيسمعانيهوذاوهويسوعتلاممِذمنوأحدفقال4-

بهايتكلململلفقراء(.ويُعْطَديناربثلثمائةالطيبهذايُبَعلمالماذا:ليقتلوهلليهود

الفريسي.ولا،قومولاالتلاميذ،
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للفقراءفيهالمسيحيجمعالذيالصندوقكانلأنههذاقالأنهالراويويعلق5-

فيه.يُلقىمايسرقوكانيهوذاعندولتلاميذه)1(

أعطاهأنهيعلمولم.للتبرعاتالصندوقهذاعملللفقراءيسوعحبشدةفمن

فهووسكتعلموإن!بجوارهالذيالغيبيعلملا)رب(منفياله!فيهمايسرقللص

هل.7(6:5)يوحنا!شيطانأنهيعلموهوالشرير،يهوذامنيخافأوالحقعنساكتإما

وتلالعيذه؟يسوعسيرةلتشويهالبولسيينافزاءاتأنهاأمالفقراء؟يسوعخدمالفعلبهذا

.(26:41)متىمعنتابعأوضحناها،التيالاضطراباتهذهكلوبعد-

رؤساءإلىالإسخريوطييهوذايدعىالذيعشرالإثنيمنواحدذهب)حينئذ-

الفضة.منثلاثينلهفجعلوا.إليكمأسلمهوأناتعطونيأنتريدونماذاوقال.الكهنة

(.ليسلمهفرصةيطلبكانالوقتذلكومن

شرحناها.التيالحا-دثةتلكوقتفيتعني)حينئذ(-

)دية(عن32(21:)خروجإلىالهامشفيأشارالقديمةالطبعةهامشوفي-

(11:12)زكرياإلىوأشار!.فضة)شيكل(شاقلثلاثينوهيبالخطأ،المقتولالعبد

الفضة.منثلاثينالغنمراعيأجرةعن

.الأجرةتسلمأنهيعنيوهذا(الفضةمنقطعةثلاثينله)فوزنواالحياةكتابفي-

الله.شاءإنلهاوسنأتي3(:27)متىفيالقصةبقيةمننفهمهوهذا

برناباإنجيلفينقرأهوالشرح(ليسلمهفرصة)يطلبقوله)متى(لنايشرحولم-

برناباأنفترى.الجموععنبعيدَاالمدينةخارجيسوعفيهايكونفرصةيتحينكانأنه

أصدقهم.

92(.:13)يوحنا(1)
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8فقضاالتنا

له.ووعدوهفرحواالكهنةرؤساء(41:51)مرقسفي5

.الشمِطاندخلهأنبعدوذلك.فضةيعطوهأنوعاهدوهفرحوا3(:22الوقافي5

!أخذهومتى،الثمنيحددولم

27(:13)يوحناوفي.يسلمهأنيزمعيهوذاأنقال(ه:12يوحنا)إنجيله

دخله(13:2)يوحنافيوقبلهاليلَا،فخرجيسوعلهأعطاهالقمةبسببالشيطاندخله

يهوذااتفقوكيفمتى،يخبرناولم.يسوعيسلمأنقلبهفيوألقىالعشاء،قبلالشيطان

؟!الكهنةمع

:الراويفضائحأحدحيث(2617:)متىمعنتابعثم-

لتأكللكنعدأنتريدأينلهقائلينيسوعإلىالتلاميذتقدمالفطيرأياماولإوفي

مازالواوهم،حياتهفيفترةوأهميسوعأيامآخرفيمجهولانيومانمَزَوقد(.الفصح

موسى،لعبدهاللهشريعةبحسبأورشليمفييؤكلوالفصح.الأرجحعلىعنيابيتفي

ومرقسمتّىفيهوقعالذيالكبيروالخطأ6(.2-:61)تثنيةالنصارىعلماءوتفسير

أيامعلىالسابقاليومهوالفصحأنوالصحيحالفطير،أيامفيالفصحأنهوقاولو

الوحيفهل(.ه:23الاويينوفي()1(.17-28:16)عددكتابهمفيجاءكماالفطير،

يعرففلااليهودمنليسوهوالمسيحيعاصرلمالراويأنأمهذا؟يعرفلاالمسيحأو

أعشابلاإطعاممعهيؤكللامشويخروفهوالفصحإنوالفطير؟الفصحبينالفرق

الفطير،عنيختلفوالخبز8!:21)خروجخمرَامعهيشربونولاخبز.يؤكلولا،مُزَة

.الخميرةمنيخلووالفطيربالخميرةيخبزونهالخبزلأن

يؤكلأيامسبعةعيدالشهرمنعرالخاصوفي،للربفصحالشهرمنعثرالرابعفيالأولالشهر)في(1)

فطير(.
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عيدأدخلواإالخمر(دمهوشرب)الخبز(المسيحجسدأكلعقيدةتأليفولأجل

ا!ععيدفيمحرمالخميروأنالخبز،غيرالفطيرأنمتجاهلينالفطير،عيدفيالفصح

وشربربهمجسدأكلوعقيدة3(.-61:2)تثنيةخميرفيهأيضَاوالخمر.الفطيروعيد

لومسيحئا(ليس)المسيحكتابهفيبرناردشو()جورجعنهاوقال،وثنيةعقيدةهيدمه

منهم.لاشمأزبهذاالمسيحعلم

اسمولاالمدينةاسميتذكرانلاوالوحيالراوي(فلانإلىالمدينةإلىاذهبوا)فقال

خارجمازالواأنهميعنيوهذا.يعرفونهماوتلاميذهيسوعأنالواضحمنأنهمع،الرجل

الشريعة.بحسبيفعلواأنينبغيكماإليهاأرسلهميسوعوأنأورشليممدينة

هوهاإ)1(.تلاميذيمعالفصحأصنععندك.قريبوقتيأنيقولالمعلمله)وقولوا

يتبعهم.ومنللتلاميذتعليموهذا.إلهابنولارئاوليس،معلممنأكثرنفسهيرىلايسوع

8ختلافافالا

والوقا(.تلاميذهمنفقطاثنينأرسليسوعأنعلىاتفقافقدولوقامرقسأما5

العبادةعلىالأحرصفهو،تلاميذهيسألهأنبدونأرسلهماويوحنا()بطرسإنهماقال

جرةحاملرجلسيلاقيهماأنهمالتلميذيهقاليسوعأنولوقامرقسوقالتلاميذهمن

أكلحيثالمنزلأينيقولالمعلم:البيتلربيقولافيهيدخلالذيوالبيت.فيتبعاهماء

نأيعرفالرجلبينمابيتهيعرفانولاالرجليعرفانلاأنهماأي)2(،تلاميذيمعالفصح

بل،واحدةأسرةيكونواأوتلاميذهوالمسيح3(:21)خروجفيجاءكماأسرةلكل()شاةيكونالفصح(1)

خروفاوأخواتهوإخوتهوأمهللمسيحيجوزبلواحذا،خروفَايأكلواأنيجوزفلا.مخحَلفةألمرعدةمن

يبقىأنيجوزلاالشريعةبحسبلأنهالوقتمناستغرقواوكم.وتلاميذهالميحأكلخروفَافكمواحدَا

.(12:51)خروجللماخشيءمنه

أين:المعلملكيقول:التذلكلرب)وقولا(22:11لوقادونهكما)الإنجلفي(الحياة)كتابطبعة)2(

ومفروشحةبهيرةالعلياالطبقةفيغرفةفه!يكما.تلاميذيمعالفصح)حمل(فيهاآكلالتيالضيوفغرفة

عندمم.(المقدس)الكتابفيالمكتوبالنصعنجدَاكثيرَايختلفوهذا(تجهزانهناك
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لهذا.مُعَدَّامفروشَاكبيرَامكانَايريهماولذلك،عندهالفصحسيأكلونوتلاميذهيسوع

فعلَا..الفصحالتلميذانيعدوهناك

)بيومين(الفصحعيدقبليسوعأنوقالالجميعخالففقد(13)يوحناأما5

قتل،أوصلبيذكرولم،الأبإلىالعالمهذامنلينتقلجاءتقدساعتهإنعالموهو

عنقامثم،تفاصيلأييذكرولم،تلاميذهمعالأخيرالعشاءأكل،رفعهسيتمأنهأي

)جورجكتب.لَلاميذهأرجليغسلوجلس.بمنشفةعورتهسزثم،ثيابهوخلعالعشاء،

جذَا.باردةليلةفيكاملةملابسهيخلعأنالخمرتأثيرمنهذاأنبرناردوشو(

)الخروفالفصحأكلعنشيءأيغيرهأوهويذكرلمالذي)متى(معونتابع-

بتدريسهاالكهنةويقوم()1(،11:12)خروجذكرهامهمةطقوسلهوهذا(،المشوي

الكنيسة.في

متكئَا.يأكلأنيحبفهوعشر(الاثنيمعاتكأالمساءكان)ولما-

لاحتىالطعامنوعيحددلاإنه)متى(؟ياالفطيرأم،الفصح(يأكلونهم)وفيما-

مَزَ.الذيالكبيرالخطأإلىنلتفت

واحدكلوابتدأجدًافحزنوا.يسلمنىمنكمواحدَاإنلكمأقولالحق)قال-

ولكن)رب!تعنيإالمعلم(كلمةأننتأكدبهذا؟(ياربهوأناهللهيقولمنهم

صدقوافكيفص!الهَا!رئاأنهيؤمنونكانواالتلاميذأنالكلامبظاهريقولونالمسيحيون

معبود؟وهوليقتلوهلليهودتسليمهسيتمأنه

معبود؟أنهيؤمنونكانواإذاوحدهويتركونهقليلبعدسيهربونوكيف-

عاقل.يصدقهأنمستحيلهذا-

بعَجَلة(تاْكلونه.أيديكمفيوعصيكمأرجلكمفيوأحذيتكم()بأحزمةمدودةوأحقاؤكمإتأكلرنه(1)

موسى،معمصرمناسرائيلبنيلخروجتذكارَااليومإلىهكذاياْكلونهاليهودأنويقال
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يسلمني(هو)الطبق(الصفحةفيمعييده)1(يغمسالذيوقال)فأجاب-

الذيهويهوذاأنفالمفترض،يطردوهأويهوذايعاتبواوأأحد،يعلقلمأنهوالعجمِب

الإطلادتى.علىمنطقيغيرالسكوتفهذا.الطبقفيمعهغمس

اَخر.موضوعفييدخلبيسوعوإذا

الإنجيلهامشفيبحثتولقدعنه(مكتوبهوكماماضٍالإنسانابن)إن-

الكتبضاعتفهل.الموضوعلهذاإشارةأيأجدفلمالقديمالعهدكتبكلوفيالقديم

علىالصلبعقيدةلتأكيدالمحرفينمنتإضاظهذهأنأم؟يسوعتسليمعنكتبتالتي

ولعلهبالفعلانخدعواوقد-ثذا،الساذجينلإقناععليهالقبضعننبوءاتتوجدأنه

المزامير.بهتنبأتماوهذا.صلببدونحيًّااللّهيرفعهأنيقصد

زعمواالذيالمسيحلهيخضعأنولابدالقدر،فهومكتوبَاهذاكانإذاولكن-

ابنيسلمالذيالرجللذلكويلالكنيقولفلماذاالفداء.هذالأجلبإرادتهجاءأنه

الإنجيل.مسيحياالفداءتَتَملمايولدلملويولد(لملوالرجللذلكخيرَاكان.الإنسان

:91)متىإسرائيلبنيأسباطأحدعرشءليدينعلسيجلسأنهعنهقالالذيوهو

المسيح.منبدلَاالخائنهذاوصلبتعذيبيتمأنهوالمقصودالويلولعل28(

واستمرواقلت(أنتلهقال.سيديياهوأناهلوقالمسلمهيهوذا)فأجاب-

يألهانجدلاجدَاغريبةأوضاع.مناقشتهأومنعهحاولواولاأحد،يعلقولم،يأكلون

إحداثمعولوقا()متىعنهنقلثم)2(،بولستلميذمرقسكتبهاوهميةقصةإنها.مبرر

فلا9(8-:21)خروجفيكتابهمكقولطيخمعهيكونولامشويخروفهوالفصحأنالمف!سض(1)

المسيحكلاممذاولي!.محزَفأنهأواليهود،بدينجاهلكاتبفهذا؟الطبقفييغمسونكانواماذاندري

إسرائيل.بنيهـالىمناللهرسوليسوع

.(4:11تموئانوسإلىالثانيةبول!)رسالة)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!ص103جو/لمسيحلشوعحياة

أيضًا)1(.بولستلميذهولوقافإنوللعل!.مختلفةكتببأنهاالقراءلخداعتغييرات

المقدمة.فيبيناكمامعروفغيروهميةشخصيةمتىوكاتب

8التناقضاف

يسلمنيمنكمواحدَاإنلكمأقولالحقيسوعقال18!:14)مرقسوفي5

فأجابأنا.هلفواحدَاواحدَالهويمَولونلمجزنونابتدأواشديد()وبغباء.معيالاكل

يتكلمولم(.غيرهميوجدلاأنه)مععشرالاثنيمنواحدهوقاطعًا()دليلَالهموقال

يهوذا.

الخمرمنكأسينوشربواالفصحأكلعنتكلممابعد15(22:الوقاوفي5

ماضِالإنسانوابن.المائدةعلمعييسلمنيالذييدهوذا)ولكنقالالخبز،وأكلوا

شخصعنيتكلمإكأنهيسلمهالذيالإنسانلذلكويلولكن)القَدَر(محتومهوكما

ولم.هذايفعلأنالمزمعهومنهمتَرىمن(يسألوهالمبينهمفيمايتساءلونفابتدأواآخر(

المسيحرفععلىالكلامتفسيرالممكنومنيهوذايسألهولمالطبقعنيكلمهمولميحزنوا

قليل.منذكتبتكماالخائنوصلبوتعذيبصلببدون

جسدهولاخمر،ولاخبزيذكرولمعشاء،بل،فصحيوجدلا(13)يوحناوفي5

(،يمضيالنّهوإلىخرجاللهعندمنأنهعلم)يسوع؟الاَخرونالثلاثةسيذكركمادمهولا

كثيرَامعهموتكفَمجدَا،طويلةموعظةيعظمهمأخذثم.تلاميذهأرجلوغسلقام

اللّهاسثحوثممنها.تقرأالتيالطبعةحسب)المعين(أو()المعزيأو()الباراقليطعن

فدخلوه.بستانيوجدحيثقدرون()واديإكوخرجوا

المصدر.نفص(1)
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متى:معونتابع

الحزنفأين.تسليمهعنبكلامهمبالينغيريأكلوناستمروا(يأكلونهم)وفيما-

اخترعياالتيالوهميةالروايةتكملأنلابد؟لحظاتمنذعنهتكلمجدًاالذيالشديد

يأوبدوندمهوشربرجهمجسدأكلعقيدة،وثنيةوهميةعقيدةلتأليفبولسلهم

الفصحمعخمرأوخبزتناولوجوببعدمحدهمأينبههأنحتى،الكومبارسمنتعليق

!!!اليهودي

الفصحفياللّهيأمرهم15(8-:12)خروجكتابهموفيالخبز(يسوع)أخذ-

إسرائيل(منالنفستلكتُقطعخميرَاأكلمنكلفإن،بيوتكممنالخمير)تعزلون

توبة.لهتقبلولاكافرَايكونأنهبمعنى

صنعهمايتموالخمروالخبزخميرَا(عليهتأكلواالا4(2-:16)تثنيةفيوبالمثل

وثنية؟عقيدةلتأسيسالنصارىبزعمالاْناجيلمسيحفعلهاالمخالفاتمنكم..بالخميرة

)وشكر(القديمةالطبعةهامشفي(.التلاميذ()1وأعطىوكسروباركالخبزيسوعإأخذ

:41)متىالجموعإطعاممعجزةفيالإنجيلنفسذكركمابالدعاء.النّهإلىاتجهأنهأي

يعلقأوأحدهميسأللموكالعادة(جسديهوهذاكلوا،خذوا)وقال36(:91،51

دمههوأنهالخمرعنسيقولوكيف؟بينهموهويسوعجسدأصبحالذيالخبزهذاعل

بموافقتهميوحىوصمتهمالخمر؟إله)باخوس(وأشهرهمالوثنيةالاَلهةدمكانبينما

بعدإلاتصحلاأخهاالمفترضبينماصلبهقبلالعقيدةهذهأسسوكيف.عاديأمروأنه

الخطايا(!لمغفرةكثيرينأجلمنلِسفك)الذيالخمرفيالمتفلدمهعنلقولهصلبه

:42الوقافيحاقيقتهيفهمونولاأغبياءبأنهمالحادثةهذهبعدلوقامسيحوصفهموقد

الكاتب.لهذاعجبَا!.غموسبدوناتجزيأكلونهنا(1)
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عافانيالذيدتهالحمد؟.المغلوطةالأمورهذهعنالآنعلماؤهميسكتفكيف25(.

.الإسلامبنعمةالحقإلىوكسداني

يهوذا.ومنهم،المزعومالدممنوشربواالمزعومالجسدمنكلهماأكلوولقد-

الجحيم.فيهالكيهوذاعقيدتهمبحسب؟المسيحودمبجسدالفداءيهوذافيتحققفهل

نأمستحقَايكونأنلابد؟ربهيدمنربهدمولضربربهجسدأكلأنبعدذلككيف

26(.:22الوقا28(:91)متىالقيامةيومفيالتلاميذمثلعرشجملىيجلس

يسوعوكان.(مسكرَا)1ولاخمرَايشربلاالنذيرأننقرأ(ا:6)عددكتابهموفي-

ولارأسهيحلقلمولذلكالمسيحسِن،عقيدةوهذهمريممنالبكرلكونهللهيكلمنذورًا

شربوا2(5-22:17الوقاوفي.شربهاعلويشجعالخمريشربأنهنصدقفلا،لحيته

.بعدهوكأسالعشاءفيكأس،كأسين

المغفرةهذهاستحقواالذينمنيهوذايكونالخطايالمغفرة()دمهالخمركانولما-

به؟ينددونفلماذا،اسجيبةا

وفيهم-كلكمشربواا:ئلًاقاهمعطاوأ(للها)وشكرلخمر-اأي-لكأساخذوأ)-

يا(الخطالمغفرةكثيرينأجلمنيسفكالذيالجديدللعهدالذيدميهوهذالأنيهوذا-

كأسيعطيكرجلتخيلولو.المسيحيينعقيدةبحسبالبشريةكللأجلأنهيذكرفلم

وأوالاشمئزازالقرفسيصيبكأنكإما.إلخ...دميهذااشربلك:ويقولخمر

.جنونأصابهأوبرأسهالخمرلعبت:وتقولستسخر

كلمة!لهيردونلاكومبارسالتلاميذولكن

اليومذلكإلىهذا)الخمر(الكرمةنتاجمنأشربلاالآنمنإفيلكم)وأقول-

أبي(.ملكوتفيجديدَامعكمأشربهحينما

.(51:اوالوقا(ه-ا:6)عدد(1)
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وأنه،سيمتنعاللحظةتلكومنباستمرار،الخمريشربكانأنهنفهموهنا-

رفعه.سيتم

سيشربحيثطبعًا،الجنةفي،جديدةخمرَاالاَخرةالدارفيأنأيضَاونفهم-

أهلأنيعنيوهذا92()1(.22:لوقا)إثجيلفيصرحكماولأكلتلاميذهمعالمسيح

.الإسلامفينعرفكمايتزاورونالجنة

ابنولا!!ا،ولاربَّاوليسبالجنةالمتمتعينالأفرادمنفرديسوعأنمعنىوأهم-

.يشربولايأكللااللهلأنإلخ؟...إله

لاأنهمبمعنىالاَخرةفيكالملائكةيكونونأنهمقبلًاالمذكورأنيعنيوهذا-

هـانماالمتعبكلسيتمتعونوأنهمباطلكلامهو-يأكلونولايشربونولايتزوجون

والمعصيةوالخوفالغضبمثلالدنياطباعمنخالينكالملائكةأطهارَايكونون

.والأمراضوالريحالإخراجمثلالدنياخبالْثومن.إلخ..والحسد.

أورشليم.فيكانواأنهمنفهمهنامن(الزيتونجبلإلىوخرجواسبحوا)ثم-

هوالمقصودأنوقيلالمزامير!)رتلواالحياةكتابطبعةوفي.الراوييذكرهلمماوهذا

الشعبتناولأثناءالشمامسةيتلوهولهذاالكنيسةفيتعلمناكماوالخمسينالمائةالمزمور

ربهم.ودمجسدمن

قواته.علىسبحوه.قوتهفلكفياللهسبحوا.قدسهفيالنّه)سبحوا:يقولوهو5

وعود.بربابسبحوه)البوق!الصوربصوتسبحوه.عظمتهكثرةحسبسبحوه

بصنوجسبحوه.لتصويتابصنوجسبحوه..ومزماربأوتارسبحوه.ورقصبدُدثسبحوه

اللهعبدواأنهم:والمعنى،وتلاميذهالمسمِحقالههذا(الربفلتسبحنسمةكل.الهتاف

ملكوتي(.فيمائدقيعلولربوالتأكلواملكوتَاأىلي)جعل(1)
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يذكرونلاالأناجيلمؤلفيولكن،نقصأوعيبكلعنونزهوهورفعوهعليهوأثنوا

يعنيوهذا.الكنيسةفيتعلمناكماالفصحبعداليهودصلاةهذهوكانتنادرَا،إلا)اللّه(

.والسلامالصلاةأفضلمحمدنبيناوعكعليهموداود.لموسىتابعالمسيحأن

قصةحدثتوهناك.سنعرفكما،دلّهيصليَلكي(الزيتونجبلإلىإوخرجوا-

شبهصورهمفييهوذايرسمونوهم.كتابهممنالدليلولناينكرونها.وهم،الشبيه

إلقاءحادثةإلىيشيركان،يزعمونكماالوقا(وهورسمها،منأول!لعلتمامَا.المسبيح

يهوذا.علىالشبه

هوواحدطقفييسوعمعيغمسكانالذيأنالقصةتلكعلىملحوظةولنا-

زعمواوالذييحبهيسوعكانالذيالتلميذهوولعلهبل.يسوعإلىأقربهمفيكون.يهوذا

المسيحأنيوحناإنجيلقصةراويوقالبل.مكتوبماديدليلأيبدونيوحناهوأنه

حادثةتفاسيرأحدإلىيشيروهذاالتلاميذ.باقيعلىلهتفضيلفهذافمه)1(،فيأطعمه

الجنة.فيالمسيحرفيقيكونأنعلمتطوعَاكانالشبيهأنالشبهإلقاء

8فقضاالتنا

وإنجيلالخطايامغفرةلأجلدمهأنالمسيحيذكرلم(14مرقس)إنجيلفي5

.المسيحيونالمؤرخونذكركماالأصلهومرقس

اشتهيت)شهوةلتلاميذهالمسيحقولفيالفصحأكلذكر22(لوقا)إنجيلفي5

بعدمنهآكللاإنيلكمأقوللأني؟أتألمأنقبلمعكم()الخروفالفصحهذاآكلأن

اللّه()2(.ملكوتفييكملحتى

13:26(.)1()يوحنا

لكم:أقولفإفي.أتألمأنقبلمعكمالفصحهذااَكلأنبشوقاشتهيت:لهم)وقالالحياةكتابطبعةفي)2(

(.اللهملكوتفييتحققحتىبعدمنهآكللن
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نهمأ)يوحنا(ولا()مرقسولا()متىيذكرولم!الجنةولطعامللإسلامإشارةوفيها

.(لفصحا)الخروفأكلوا

بينكماقتسموهاهذهخذواوقالإاللّه(وشكرالخبز،أكلقبلخمركأسوأخذ5

وهذه،اللهملكوتيأتيحتى)الخمر(الكرمةنتاجمنأشربلاأنيلكمأقوللأني

الجنة.خمرإلىإشارة

عنأي-عنكميُبذلالذيجسديهوهذاوقال()اللهوشكرالخبزأخذتم5

بكلالبروتستانتيقولهماوهذا.لذكريهذااصنعوا-يهوذاومنهمفقطالتلاميذ

يسوعفعلهلماذكرىهوالعشاءِوخمرَخبزَأنطائفةأربعمائةمنأكثروعددهمطوائفهم

.يسوعدمأوجسدإلىيتحولولاتلاممِذهمع

الذيبدميالجديدالعهدهيالكأسهذهقائلَاالعشاء،بعدالئانيةالكأسئم5

يهوذا.ومعهمالتلاميذويعني.عنكميسفك

ومرقسمتىبخلاف،المائدةعلمعييسلمنيالذييدقال:ذلكوبعد5

قبلَا.الجزءهذاذكرناوقدويوحنا.

كالذيبينكم)أنافمقائلَافوعظهمالاكبر.هومنمشاجرةبينهمحدثتثم5

.ندريلا؟خدمهممتىولكناكبركم()أناأي(يخدم

ومنهم،معهثبتوالأنهمملكوتَالهمسيجعلملكوتَا،اللهلهجعلكماأنهوبشرهم5

أهلها.وتزاورالجنةطعامهذا(ملكوتيفيمائدتيعلىوتشربواالتأكلوايهوذا

فهويهوذا،ومعهمأيعشرلاثنياإسائيلأسباطتدينونكراسيعلىوتجلسوا5

يشنهدونسوفأنهمتعنيالدينونةهذهأنأفهموأنا.الرفيعوالمقامالملكوتأهلمن

بدعوته.إسرائيلبنيكفرعلى
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يثبتأنرجعإذاوأوصاه،إيمانهيفنىلالكيلأجلهبدعاءبطرسواختص5

إلىبالدعاءلاإتلاميذهأو،بطرسإيمانيثبتأنيقدرلايسوعفهذا.التلاميذأيإخوته

أيضًا.26(-17:51يوحنا)إنجيلفيجاءكما،اللّه

الثلاثةالأناجيلمسيحكيرآخرمسيحعنلنايروي13(يوحنا)إنجيله

فيه:وجاء،الأخرى

الشيطانودخلهالعشاءأثناءبل،يسوعيسلمأنالأخيرالعشاءقبليفكرلميهوذاأن-ا

.بيدهيسوعأطعمهمابعد

.والدمالجسدعقيدةالمسيحيأسسلم2-

أغتسل)الذيالعشاء.قبلاغتسلواأنهممعناهماقاللأرجلهميسوعغسلوعن3-

أرجلبعضهميغسلأنأمرهمذلكوبعدطاهرًا.يهوذايكونبهذاكله(طاهرهو

الألوهية؟لهزعمفمن،بعض

كتابوفيجدَا.خائففهو.يسلمنيمنكمواحدوقالبالروحيسوعاضطربثم-4

(.نفسه)اضطربتالحياة

يأكلانكيفأفهمولا،يحبهيسوعوكانيسوعحضنفيمتكئَاكانالتلاميذأحد5-

ياوساْلهإ!!يسوعصدرعلفاتكأيسوعليسألبطرسإليهفأشار؟الصورةبهذه

ليهوذا.وأعطاهااللقمةوغمس.وأعطيهاللقمةأغمسالذي:فأجابهو؟منسيد

متىبعكس؟للشيطانالبابتفتحأم،تحميهيسوعلقمةهل.الشيطانفدخله

التلاميذ!يفهملمذلكومع(.الطبقفيمعي)يغمسومرقس

يسوعأنالتلاميذفهمالنظيرمنقطعوبغباء،سيفعلهفيمايسرعأنيهوذاأمريسوع6-

التبرعاتصندوقلأنللفقراء؟شيئًايعطيأوالعيد،احتياجاتلهميشزيَأنأمره

وبالمثلالأمر.هذافييتهاونأويدريلايسوعوكأن.فيهمايسرقوكانمعهكان
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ظنو3هللليهود،يسلمهالذيهويهوذاأنيسوعأعلمهمحينالتلاميذيتحركلم

بولسأناجيللأنها؟وتلاميذهالمسيحتسبالأناجيلهذهالغباء؟قمةأنهاأميمزح

المسيح.أعداءوأعوانه

)أنا2(7،34:81:)يوحنافيذلكقبلاليهودأخبركمارفعهسيتمأنهأخبرهمثم7-

أنتمتقدرونلاأناأذهبحيثلليهودقلتوكماستطلجوننيبعد.قليلَازمانَامعكم

تأتوا(.أن

ونعود.المستقبلعنجدًّاكثيرَاكلامًاوقالبعضَا،بعضهميحبواأنأوصاهمثم5

31(.26:متى)إنجيللنكمل

.الزيتونجبلإلىوخرجوااللهسبحوامابعد-

أضربأنيمكتوبلأنه.الليلةهذهفيفيَّتشكونكلكميسوعلهمقال)حينئذِ

علىالمسيحشبهإلقاءعلالكثيرونيفسرهاالأولىالجملة(الرعيةِخراففتتبددالراعي

معلمهمهوعليهالمقبوضأنفيالتلاميذفيشكالسماء،إلىالمسيحرفعمعآخرشخص

كانواوقد،الشبيهعلالقبضلحظةإلاالليلةهذهفيبتلاميذهتجمعهلميسوعلأن،يسوع

تشيرالثانيةوالجمله.مخهمشخصعلىالقبضمنظرعلىواستيقظوااللحظةتلكفينيامَا

يوحناإنجيلروايةيكذبالقولوهذا.الراعييظنونمنعلىالقبضعندهروبهمإلى

الراعي()اضربالجملةوهذه.الصليبتحتوحتىالمحاكمةفيمعهيوحنابوجود

الصغار(علىيديوأردالغنمفتتشتالراعي)اضرب7(:13)زكرياعنمأخوذة

الأناجيلمسيحأنلنايقولونأمالتغيير؟عنالمسئولومن؟الصحيحهوالنصينفأي

بعدأورشديمدمارعنزكريانبوءةهذهحالكلعلىبالأنبياء؟استشهدكلمايخطئكان

.(21،13)زكريا.إسرائيلبنيمنالنبوةوانقطاعالشبيهصلبحادثة
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قليل.بعدلهوسنأتيآخردليلولهاكاذبَا.المسيحيكونالشكيحدثلمولو-

(:)متىروايةونتابم

لأن؟القصصتلكاختراعأدلةمنوهذا(الجليلإلىأسبقكمقياميبعد)ولكن-

اللّه.إنشاءلكمسنوضحكماالأخيراللقاءوزمانمكانفياختلفواالأربعةالأناجيل

أقصىفيالجليلبينما،فلسطينجنوبأورشليمخارجسيكونانوالدفنوالصلب

الموتمنالقائمالمنتصرللمسيحالمفهومغيرللهربيمهدوالكاتب،فلسطينشمال

علىالمصلوببهايفتخرأنحدثتإنالمفترضمنكانالتيالقيامةتلك.بزعمهم

كلابَاالكلجعلحتىخصيصَاإليهماللّهأرسلهالذيناليهودبهيؤمنولكيصالبيه،

ونتابع:26(.24-:15)متىفيعندهم

فأناالجميعفيكشكوإنله)وقال-الرسمي-المتحدث(بطرسإفأجاب-

تنكرفيديكيصبحأنقبلالليلةهذهفيلكأنكأقولالحقيسوعلهقالأبدَا.أشكلا

أيضَاقالهكذا.أنكركلامعكأموتأناضطررتولوبطرسلهقال،مراتثلاث

هيوالعثرة.(أعثر.لافأنا...فيكعئر)وإنالقديمةالطبعةهامشوفيالتلاميذ(جميع

الطبعةتلكفيالتحريفتَمفقد.الثكمنأشدوهيء،ب!ثيالارتطامبعدالوقوع

الحادثة.لتخفيف

:حالعادةالاثاجيلبينلكلاماهذااختلفوقد

خالفهولكن)متى(.مثلوالرواية(مرتينالديك)يصيح3(41:5)مرقس-ا

)ديك(.كتب)متى(،الديوكعددفي

يسوعقالومرقسمتىمثلالجبلفيوليسالعشاءمكانفي31(:22الوقا2-

)1(طلبتولكني،كالحنطةيغربلكملكيطلبكمالشيطانهوذاسمعان)سمعانلبطرس

تقي(.عدمنله)ياتضرعت:الحياةكتابفي(11
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لهفقال.إخوتكثبترجعتمتىوأنت.إيمانك)1(يفنىلالكيأجلكمناللّه()إلى

بطرسيالكأقولفقال.الموتوإلىالسجنإلىحتىمعكأمضيأنمستعدإنييارب

يشترواأنأمرهمثم(.تعرفنيأنكمراتثلاثتنكرأنقبلاليومالديكيصييحلا

إضيعة(يذكرولم(تلاميذهوتبعه،الزيتونجبلإلىكالعادةومف!خرج)ثمسيوفًا.

(.)المكانقالبل،ومرقسمتىمثلجثيماني

يسوعأجابه.تذهبأينإلىسيدياسمعانلهقال31(:13يوحنا)إنجيل3-

نأ:أمرينيعنيوهذاأخيرَا.ستتبعنيولكنكتتبعنيأنالاَنتقدرلاأذهبحيث

يسوعلمحاكمةبطرسمتابعةقصةوأن.الجنةفيبطرسسيتبعهثمرفعهسيتمالمسيح

.يسوعأنهظانَابرنابا()إنجيلقالكماالمحاكمةفييهوذاتبعوأنه،مغلوطةروايةهي

إني.الاَنأتبعكأنأقدرلالماذاسيد،يا:بطرسله)فقال.الحقيقةعرفواالنهايةوفي

حتىالديكيصيحلالكأقولالحق،عنينفسكأتضعيسوعأجاب.عنكنف!يأضع

(.مراتثلاثتنكرني

الرواياتوهذهالمسيحيوالوحيالمقدسالكتابفيرأيكما!القارئعزيزي-

بشرتأليفمنكتبإنها.الكاذبمنهمومنالصادقمنهمفمنسطر،كلفيالمختلفة

)ألنذكرتوكما.غيرهمعنآخرينعنآخرينمنعنهسمعوابلالمسيحيعاصروالم

القادرينبعض)وكان77ص(والباطلالحقبينالعظيمإالصراعكتابهافي(هوايت

تعليق.ولا(.الاَياتلبعضبسيطةشروحاتالمختاراتتلكإلىيضيفونمنهم

اجلسوا:لتلاميذهفقالجثسيماني،لهايقالضيعةإلىيسوعمعهمجاء)حيمئذ-

الراويولعل،الزيتونجبلإلىطريقهمفيكانوالقد(هناكوأصليأمفيىحتىههنا

لِ!لكهالريففيمكانوهيالعزبةهيوالضيعةفعلَا.إليهوصلواهليعلملاأون!ي

مختلف.والمعنىإيخيب(الحياةكتابفي(1)
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خلفبستانإنهفقالبرنابا،إنجيلأماالتفاصيلعنشيئَاندرىِولا.عائلةأوشخص

منللاختباءهناكإلىوتلاميذهيسوعدعاالذيوهو،نيقوديموسيملكهقدرونوادي

2(.85فصل)برتابايسوعقتليريدونالذين

الأناجيلرواياتبحسبأبدًامعهيصلواأنتلاميذهمنيطلبلاأنهوالعجيب

ويصومونيصلوندائ!اكانواتلاميذهأنذكرالذيبرناباإنجيلروايةبعكسالأربعة

معه.

ويقومإلهأنهأم؟أرسلهالذيلخالقهأليس؟يصليسوفلمن:النصارىونسأل-

الله)أناسيقولهلأنا(؟)ياسيقولهل؟لنفسهسيصليوكيف؟المصليدوربتمثيل

اليهود(؟منينمَذنيأنلاهوتيمنواطلب

وأ،الخائنعلىالشبهإلقاءليتمتلاميذهعنانفصالهولعل.بالتهيستنجدإنه-

ب!ايشعروافلمالتلاميذعلىالعميقالنوماللهألقىولذلك.المسيحرفعويتمالمتطوع

لمولذلك،البوليسيينتحريفأوخيالمنوالمحاكمةعليهالقبضوروايات.حدث

.نرىسوفكما،روايةأيعلىمنهمإنجحِلانيتفق

)وبدأالحياةكتابوفي(ويكتئبيحزنوابتدأ(زيدى)1وابنبطرسمعهأخذ)ثم-

.المزعومالإلهعنالمعنىتخفيفلأجلتحريف(والكآبةبالحزنةيشعر

ابنةإقامةقصةفي،كثيرةأحداثفيالغائبونالحاضرونالثلاثةالشهودهؤلاء

لأنهملوجودهمقيمةلاأيضَاوهناا(.:)17طابوروجبل18()9:المجمعرئيس

منها.طائللاأحداثتكرارفي)متى(كعادة.سينامون

اليقين.علىإلهليسولكنه.واكتئبحزنكيفندريولا-

الثلاثة.هوْلاءيذكرالمويوحنا22:93لوقا(1)
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فالاكتئابمعي(واسهرواهنااُمكثوا.الموتحتىجدَّاحزينةنفسيلهم)فقال-

ويصيبالإنتحار،محاولةأوالموتطلبدرجةإلىوالحزنوالإحباطاليأسمنحالة

ضعيفاباللّهإيمانهميكونماوعادةحلها،منيئسواحتىالمشاكلبهمأحاطتالذين

وجاءإله،ابنأنهعقيدتهمفيزعموافكيف.المسيحلسبالبوليسيينكلاممنفهذا

منويأسَاحزناسيموتأنهمعللبشر؟فداءًاقتلهليتمالشخصيةوبرغبتهلأبيهطائعَا

ولااللّه،علىالاتكاليعرفلافهو(.تركتنيلماذا)إلهيسيصرخولذلكاللّه،رحمة

الله.بقضاءالرضاولابالقدر،الإيمان

لئلاعنهمابتعدأنهإلا،بهمليتآذسمعهوالسهرمعهالمكوثمنهمطلبأنهومع-

الحالة:هذهفييروه

الحياةكتابطبعةوفي()1(.يصليوكانوجههعلوخزَقليلَاتقدم)ثم-

ويعفرالصلاةفيللّهيتذللكانيسوعأنبرناباإنجيلقالكما(وجههعلى)وارتمي

35(.:41مرقس)إنجيلذكرمثلما.دئهالسجودهووهذا.الزابفيوجهه

(الكأسهذهعنيفلتجرأمكن)إنوالترجيالتوسللفظ(أبتاهيا)قائلا-

تصيبه.لاأناللهمنويتمنىيرفضها،-العذابكأس

أنتإ)2(.تريدكمابلأنا،أريدكماليس)ولكن-

هذاأهملبوحناوإنجيلوالسجود.الركوعايالإسلامصلاةفهذه.ركبتهعلىجثا(22:04الوقاوفي(1)

تمامَا.الموضوع

مستطاعشيءكلالأبأباياوقالأمكنإنالاعةعنهتعبرلكييصلي)وكان35(:41مرض)إنجل2()

نإ،أبتاه)يا(22:24لوقا)إنجلأنت(تريدمابلأنا،أريدمالاليكنولكنالكأسهذهعنيفأجزلك

(.يقويهالسماءمنملاكلهوظهرإرادتدً.بلإرادقي،لالتكنولكن.الكأسهذهعنيتجيزشئت

بنفسه.المواقفيواجهشجاعإلهمسيحعندهفهو.الإطلاقعلىصلىالمسحأنيذكرلميوحناإنجيل-
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أمورعدةعلىتدلناالصلاةوهذه

.الأبمعواحدولا،إلهابنولا،إلهليسيسوع-ا

يطيقها.ولاوالصلبالتعذيبفكرةيرفضيسوع2-

الغيب.يعلمولاشيئَاأمرهمنيملكلايسوع3-

الموقف.هذامناللهينجيهأنويتمنىللصلبطائعَايأتلميسوع-4

الأمر.لهذاالسابقوتقديرهاللّهإرادةيعلملايسوع-5

وللقدر.اللهلإرادةيخضعيسوع6-

الله.بمشيئةويرضىللّهتمامَايستسلميسوع7-

فيويزدادالصلاةسيكررولذلكلا؟أملهاللهاستجابهليعلملايسوع8-

+(22:44الوقاقالكماالتوسل

معيتسهرواأنقدرتمماأهكذالبطرسفقال.نيامَافوجدهمتلاميذهإلمماجاءثم)

(.واحدةساعة

وأمامنه،بالقربيختصهمالذينالئلاثةإلىعادقدفهوبطرسيكلمدامما-

هربوا؟هلناموا؟هلشيئَا.عنهمندريفلاالاَخرينالثمانية

الساعةهذهطوالقالهماكالعادةندريولا.يصليساعةمكثاْنهويتضح-

.النجدةويطلبلئهيصليكانأنهسوى

الذيالشكفيالسقوطهيالتجربة(.تجربةفيتدخلوالئلاوصلوا)اسهروا-

عليهالمقبوضأنوظنواالشكفيفسقطوايصلواولم!يسهروالمولكنهم.منهحذرهم

.يسوعهو

نأإلاالكأسهذهعنيتعبرأنيمكنلمإن،أبتاهياقائلَا:وصلىأيضَا)فمضى

وصلأيضَا،ومف!فتركهم.نيامَافوجدهمالتلاميذإلىجاءثم.مشيئتكفلتكنأشربها
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ييأسلاوهوالسماءمناستجابةيجدلمحينأنهيعني()1(.بعينهالكلامذلكقائلَاثالثة

يرفضالكلامثنايافيهوبينما.اللّهلمشيئةالاستسلاماَثروأنه،وقدرهالفهقضاءيعلمولا

.والروماناليهودأيديعلىالتعذيبفكرةمنومرعوبخائففهو.التعذيب

لمالمسيحفإنوبالتالي،يسوعلصلاةاستجاباللّهأنلناأوضحبولسولكن-

يصفكمايسوعمنودموعصراخبعدجاءتالاستجابةولكن.اللّهرفعهبليُصلب

ذكركمابطرسمعكانالمسيحإنجيللأن،الأصليةالسيرةهيهذهكانت.إذَابولس

الإخوةالرجال)أيهاوبولسللتلاميذقالبطرسأنيرويحيث7(:15)أعمالفي

الإنجيلكلمةالأمميسمعبفميأنهبيننااللهاختارقديمةأياممنذأنهتعلمونأنتم

(27:)غلاطيةأهلإلىرسالتهفيبوضوحالأمرهذاعلىبولسويؤكد(ويؤمنون

اللهأنزلهالذيالإنجيلأي(الختانإنجيلعل)أؤتمنأنهبطرسعنبولسقالحيث

الختاننبيعنالبشارةفيهلأن؟الختانأمهلأجللنقلأوإسرائيلبنيلأجلالمسيحعلى

وَسَلَىَ.لجةِصلَاَلتَهُمحمد

(5:7)العبرانيينإلممارسالتهفيوبرنابالبطرسمصاحبَاكانالذي،بولسوقال-

للقادروتضرعاتطلباتودموعشديدبصراخقدمإذجسدهأيامفي)الذييسوععن

(الحياة)كتابفيأوضحالنصونجد(تقواهلأجللهوسُمع،الموتمنيخلصهأن

بصراخمقترنةوتضرعاتأدعيةرفع،الأرضعلىالبشريةحياتهأثناءفي)والمسيح

اللّهلتىوقد.الموتمنبانتشالهالفائقةقدرتهيستخدمأناللهإلىطالبَاودموعشديد

(.تقواهلأجلخافهفيماله)وسُمِعَالهامشفيالقديمةالطبعةوفيلتقواه(إكرامًاطلبه

الموتمنخوفَاإليهويتضرعلثهويبكييصرخكانيسوعأنوصريحواضحوالمعنى

.واحدةمرةصلىالوقا(وفي(.الكاْسهذهعني)أجزمراتثلاثالصلاةنفسكرر(مرقسإنجيل1في(1)

بأوجودلاإيعنيولا6(.:4)غلاطيةفيبولسعندإلالهوجودفلا(الأبأبا)يامرقسذكرهماأما

(.يسوع)جدأي،للاب
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الخوفمعالعبادةهيوالتمَوى.اللّهيتقيكانيسوعلأن؟لهاللّهفاستجاب،منهليخلصه

السماء.إلىبرفمعهإلاالإستجابةتكونولاوالرجاء.

)إنجيلشرحكماانشبيهعنكانالرواياتمنالباقيفكلإذًا.يابولسش!هـا

المسيح.عنليكونوالتحريفبالكذبتحويلهوتمبرنابا(

النبييسب،خبيثةتلفزيونيةقناةفيعلينايخرجالقساوسةأحديوجدوكان-

عمرهامسلمةفتاةفأحرجته.سنواتلعدةيوميَاوالإسلاموالقراَنصَللَنَهُعَبةَوَسَفَوَمحمد

قال.إلههعنيقولهأنعاقلبإنسانيليقلاكلامَافقال.النصهذافيوسألتهعامَا(1)2

يموتيجعلهألاالأبفسأل!صلبهقبلالشديدالحزنمنيموتأنخافيسوعإنلها:

الموتمننفسهإنقاذعنعاجزأيضَاأنهأي.الصلبيتمحتىيحييهبلوخوفَا،كمدَا

كهنة!منولالهمخربةعقيدةمنيالهااكتئابَا.

بأنهالجملةهذهأفسروأناواستريحوا(الانناموالهموقالتلاميذهإلىجاء)ثم-

قالكمالهاللّهاستجابفقد.يخشاهكانومماوالحزنالاكتئابلهيسببكانممااستراح

برنابا.إنجيلروايةيوافقوهذا.نائمونوهمسينجوالمسيحأنيعنيوهذا.بولس

عجبَا:يقولالراويولكن-

يسلمنيالذيذا)هو،لنهربأي(لننطلقالاَن)قوموا:يقوليسوعفجعل-

ثانيةمنذالقائلهوأنهالمعقولمنفليس،الشبيههوهناالمتكلمأنويتضح(اقزبقد

هوأنهصدقناوإن.وتحريفالنصعنخروجفهذاواستريحوا(!الآن)ناموا:واحدة

وأنه،والروماناليهودأيديعلالتعذيبفكرةيرفضلأنهيهربأنيريدفهوالمسيح

قالالذيبولسهوالمسيحقتلعقيدةوضعوالذيقوة،ولالهحوللاضعيفعبد

ذُبحقدالمسيحأيضَافصحناالأن7(:5الأولىإكونثوسأهلإلىرسالتهفيالمسيحعن
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فرعونمننجاتهمذكرىفياليهوديذبحهالذيالمشويالخروفهووالفصحلأجلنا(

.الذلمنفتحرروامصرمنإسرائيلبنيوخروجوجنوده

)المسيح(313:)غلاطيةأهلإلىرسالتهفيالعقيدةهذهعنأيضَابولسوكتب

مكتوبالأنهبعدهالقولهملعونَاصاروصحتها(لعنةصارإذالناموسلعنةمنافتدانا

أيضًاالوهميةالعقيدةتلكعنقالثم.صليبعلىأي(خشبةعلعلِّقمنكلملعون

لكنه،ضعفمنصُلِبَقدكانوإنالأنه(ا:13الثانية)كورنثوسأهلإلممارسالتهفي

الضعيفالعبدفهذا(اللهبقوةمعهسنحيالكننا،فيهضعفاءأيضَافنحن،اللهبقولهحيّ

البشركلسيحجيالذيهووالله،أحياهخالقهاللّهأنإلامتخاذلَا،الصلبدرجةإلى

1(،54:الأولى)تسالونيكيأهلإلىرسالتهفيومثلها.القيامةيومفييسوعومنهم

المسيح.علىالسابقينالأنبياءكتبأو،الأناجيلتذكرهالمخالصةبولسيةعقيدةفهذه

)إذامعهليهربواليوقظهمالتلاميذمع(يتكلمهو)وفيمانيامَاتلاميذهكانوقد-

الكهنةرؤساءعندمنوعمىبسيوفكثيرجمعومعهجاءقدعشرالاثنيأحديهوذا

يكلمهم،الشبيهمنظرعلىالتلاميذاستيقظ،الظلامفيحدثهذا(الشعبوشيوخ

عقيدةلأجل()يسوعجعلهالبولسيالمُحرّفولكن.برناباإنجيلقالكمامعلمهمفظنوه

ظنإذ،منهالغيبأقربعنشيئَايعلملافهوحقَايسوعكانإنأيضَاوهذا.الصلب

الشبهإلقاءتمبينما.وبهمبهأحاطواوقدالنائمينرؤوسفوقبهموإذااقتربوااليهودأن

وصوتهشكلهلأنه؟معلمهمأنهعلالشبيهيكلمونالتلاميذفقام،نياموهميسوعورفع

عليه.القبضوتمتمامَا،يسوعمثل

الأربعةالأناجيلاختلفلذلكمضطرببكلامالكذبيحيكفإنهالراويأما

هوهوأقتلَهالذيقائلَاعلامةأعطاهمسلمه)والذيكذبلأنهاالتاليةالروايةفي

صاحبيايسوعلهفقال.وقبلهسيديياالسلاموقاليسوعإلىتقدمفللوقت.أمسكوه
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الذينمنواحدهـاذا.وأمسكوهيسوععلالأياديوألقواتقدمواحينئذ.جئتلماذا

:يسوعلهقال.أذنهفاتطعالكهنةرئي!عبدوضرب،سيفهواستليده،مَدَّيسوعمع

لاأنأتظن.يهلكونبالسيف،بالسيفيأخذونالذينكللأن؟مكانهإلىسيفكرُدّ

فكيفالملائكةمنجيشاعشراثنيمنأكثرليفيقدمأبيإلىأطلبأنالآنأستطيع

وعصىبسيوفخرجتملصعلىكأنهللجموعيسوعقالالساعةتلكفي.الكتبتكمل

فقدكلههذاأما.تمسكونيولمالهيكلفيأعلممعكمأجلسكنتيومكل.لتأخذوني

يسوعأمسكواوالذينوهربوا،كلهمالتلاميذتركهحينئذ.الأنبياءكتبُيمُفَللكيكان

الاختلافاتإلىولننظر(.والشيوخالكتبةاجتمعحيثالكهنةرئيسقيافاإلممابهمضوا

للجميعمعروفَاكانيسوعلأن؟الراويمنسقطاتفهذه،والتحريفالكذبلنفضح

بعيدًايكونحينمكانهعلىليدلهمفقطبيهوذااستعانوالأنهم،يقبلهلرجلحاجةولا

والوقا6(:26)متىالسابقالنصمننفهموكمابرنابا،إنجيلأوضحكماالشعبعن

جمع(.منخلوَاإليهمليسلمهفرصةيطلب)وكان6(22:

سيوفَا؟يسوعتلاميذمنالصيادونيحمللماذاوأيضَا5

؟والمضروبالضارباسمالراوييذكرلمولماذا5

نبيٌّأنهفيعرفونتبهرهمشفاءمعجزةبدونالمضروبالخادميسوعتركهل5

عليهم؟يدعواأنمنيحافونأوويتركونه

يهلكواولمبالسيفالأنبياءكلجاهدوقد(بالسيف)يأخذونبقولهيعنيماذا5

93(.-11:32)عبرانيينإلممارسالتهيابولسقالكماإيمانهمعلىدليلأكانبل،بالسيف

الاكتئابكانفلماذا،الملائكةبجيوشالثقةهذهواثقَاالإنجيلميحكانوإذا-

قولحسببدموعالشديد،والصراخوالتوسل،الزابفيوجههوتعفيروالحزن

بولس؟
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أجدلمأنا؟الطريقةبهذهلليهودتسلبمهعنالأنبياءكتبذكرتماذاندريولا-

كلأنالقارئيوهمالمحرفأوالراويإنه.الموقفهذاعنيتكلمنبيلأيكتابأي

أنبياء!عدةعنهاتنبأيسوعتحركاتمنحركة

وأنهميعرفهمأنه(الهيكلفيمعكمأجلسكنتيوم)كلقولهمنونفهم-

القُبلة.لتمثيليةحاجةفلا،المعرفةحقيعرفونه

علعيانشاهدوجودعدميؤكداللحظةهذهفي)كلهم(التلاميذوهرب-

يظنونوهم()دمشقإلىهربوايعضهمأنيؤكد)برنابا(هـانجيل.والصلبالمحاكمات

مننفهمسوفكما،قيامتهعنإشاعةسمعواوهناك،المسيحيسوعهوعليهالمقبوضأن

المسيحدعوةليفسدينشرهاوخرج،الخدعةتلكبولستعلموهناكمتى()إنجيلنهاية

.ولَلاميذه

"فرناالمقا

)يدهش(ومعنى(ويكتئبيدهش)ابتدأالضيعةقي(41:13مرقسإنجيل)في5

بئوفيالاَب(أبا)ياصلاتهفيوقال.الذهولأصابهأو،مكتومبصوتيبكيأنه

شيء)كلقالثمجِذَي(.يا-أبيوالد)ياالأولالكلامومعنىأبي(يا)ابَا.الحياة

أُخريين.مرتينبعينهالكلامهذاصلىثم.(.لكمستطاع

(.الساعةأتتقد.واستريحواالاَن)ناموانياموهملهمقال5

بهوأمضواأمسكوههوهوقبلهالذيقائلًاعلامةأعطاهمقدمُسَفَمةأن5

:4الوقافيسابقًافعلكماأيديهممنيفلتأنهـلمكنهقوىيسوعأنلعلمه(بحرص

92-.)03

يردولم(عليهيسلمأن)بدونوقبله.سيديياسيديياوقالإليهيهوذاوتعَدم5

)!(.عليهيسوع
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بالسيفضربالذيتلميذهيكلَّمفلميسوعأما.وأمسكوهعليهأيديهمفألقوا5

.المضروبللخادمشيئًايفعلولم

منهموهربالإزارفتركالشبانفأمسكهعُرْيِهِعلىإزارَالابسًاشابوتبعه5

إنجيلالكتابهذادعواولذلك.الإنجيلهذاكاتبمرقمسإنهبالتخمينوقيلعريانَا.

تلكفيالضيعةفيوتلاميذهالمسيحمععريانشابتلميذيوجدكانفلماذا.مرقس

.وتلاميذهللمسيحتهمةإنها؟القصةباقيمننرىسؤفكماالبرودةالشديدةالليلة

عريانًا.شبابَارأوهلماخبيثَاأمزابهيريدونكانواأخهمبهالشبانإمساكمنونفهم

)زاد:والكتبةوالشيوخالكهنةاجتمعحيثالكهنةرئيسإلىبيسوعفمضوا5

(.الكهنة

أنهيظنمنهممنالتلاميذتشاجرالمنزلمنالخروجقبل2(22:4لوقا)إنجيله

التواضع.عنفوعظهم.الاكبريكون

فيمائدتهعلمعهويشربونسيأكلونوأخهم()الفردوسالملكوتعنوكلمهم5

.الأبجعلهالذيملكوت

نأاللّهإلىطلبيسوعولكنبينهمليفرقسعىقدالشيطانأنلبطرسوقال!

إخوته.يثبترجعومتىإيمانهيثبت

ويشزيثوبهفليبعماللهليسومنأموالهكيسواحدكليأخذأنوأمرهم5

سيوفَا؟مجملونالصيادونكانلماذا!يكفيهذا:فقال،سيفانمعنايوجدلهفقالوا.سيفَا

الأحدفيهزمهقليلبعددأووحدهسيأتييهوذاأنيظنكانلعله؟الفصحأكلوأثناء

الجاهزةالملائكةجيوشعن)متى(فيقولهيوافقلاوهذا.سيفانومعهمتلميذًاعشر

له.
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:المكتوبهذاأيضًافنيتمأن)ينبغيتلاميذهفيهشتمعجيببقولهذاوبرر!

اللهبقدرشيءكلأنيعلمأنهأيانقضاء(لهجهتيمنهومالأن؟أثَمةِمعوأُحْصِىَ

نبوءةفيالنبوءةهذهأصلبينما()1لصينمعصلبهفيعنهقيلت(أثمةمع)واحضى:ولكن

(.البشاراتمن513)كتابيفيالشرحوتجدصَلتتَهُلجةِوَسَفَوَ،محمدسيدناعنأشعياء)2(

.الزيتونجبلفييصليأنعادتهكانتهذهأي(كالعادةالزيتونجبلإلى)مف!ه

.البستانأوالضيعةيذكرولم

فيه(.)الشكتجربةفيتدخلوالالكيصلوالهمقال5

ومرقس.متىعنمختلفةواحدةصلاةوصلىركبتيهعلىجثا5

الثلائة.الشهودمعيأخذلم5

والتلاميذرفعهالذيالملاكهوهذاأنوأقول.يقويهالسماءمنملاكلهوظهر5

نحلوق؟منتقويةإلىليحتاج؟إلههذاهل.نيام

مدكقطراتعرقهوصار)إلحاح(لجاجةبأشديُصلّيكانجهادفيكانوإذا5

تقويته؟فيالملاكفشلهل!الطبفيتفسيرًالهنعرفلاشيءوهذا.الأرضعلنازلة

الحزنإنكلا.؟الحزنمننيامًافوجدهمتلاميذهإلىوجاءالصلاةمنوقام5

الوقا(.ياالنوميمنع

)ناموا(لهميقلولم.تجربةفيتدخلوالئلاوصلواقوموا؟نيامأنتملماذالهمفقال5

نمفيى(.)هياقالولا

(.اقتربقديسلمنيالذي)هوذايقلولم5

27(.:15)مرض)1(

12(.53:)أشياء)2(
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سبقيهوذاأنبرناباإنجيلوقال،الناسمنجمعَايتقدميهوذاإذايتكلمهووبينما5

وجدواالجمعوصلفلماالمسيحرفعوتم،عليهالشبهإلقاءوتم،يسوعحيثإلىالجمع

عليه.فقبضواالمسيحوصوتبصورةيهوذا

ولوحنا.ومرقسمتىبخلافيقبلهلمأنهأي،ليقبلهيسوعمنفدنا5

ويوحنا.ومرقسمتىبخلافالإنسانابنتسلمأبقبلةيهوذايا:يسوعلهفقال5

بالطبع"عليهميردفلم؟بالسيفأنفربرب)1(ياقالوا:يسوعحولالذين5

السكوتأننقولأوبرنابا()إنجيلأخبركمالهجرىممامذهولوهويسوعليسلأنه

اضربوا.:يعنى-الموافقةعلامة

أنهنفهمهذاومن)!(اليمنيأذنهفقطعالكهنةرئيسعبدمنهمواحدوضرب5

السيفاستعماليجمِدلاولكنه،ظهرهوراءمنالعبدضربأنهأو،اليسرىبيدهيضرب

.الإطلاقعلى

الضربةأنيعنىوهذافأبرها(أذنه)ولمسهذا(!لي)دعواقال:يسوع5

ليخدعواالأفلامفييصورونكماالأرضعلىمكانهامنتقعفلمفقطالأذنجرحت

المسيحيين.

علىكأنهعليه.المقبلينوالشيوخالهيكلجندوقوادالكهنةلرؤساءيسوع)قاله

الشرير،الظلامإلهسلطانأي(الظلمةوسلطانساعتكمهذهولكن..خرجتملص

تحيتهمفييقولونلذلكال!ثر،إلهولليلالخير،إلهللنهارأنالوثنحِنعقيدةبحسب

كتابفهذاالشر.إلهلإرضاءالمغربعندالبخورويطلقونالخير(ومساءالخير)صباح

مَمامَا.الأخرىالثلاثةالأناجيليخالففهوهناعليهللقبضخرجواالذينأما،وثني

.شديدةبإهانةأي؟وساقوهيسوعفأخذوا5

)سيد(.كلمةبالحرفميكلها،القديمةاللغاتفي()ربكلمة(1)
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.تلاميذههربعنيخبرناولم5

المسيحيسوعحياة

(.بيت)زاد:الكهنةرئيسبيتإلىبيسوعوذهبوا5

الاَتي:فيالكليخالفالوحيد،العيانشاهد(18يوحنا)إنجيل

لكيللأبطويلةوصلاةالحقروح)الباراقليط(المعزىعنطويلةتعاليمبعد-

به.المؤمنينوكلهمالآخرةالدارفيبيسوعويجمعهمنالشيصاإمنالتلاميذيحفظ

كتا!فيفدخلوهبستانكانحيثقدرونواديعبرإلىتلامسِذهمعيسوعخرج-

جثيماني.ضيعةولاالزيتونجبليذكرلم(قدرون)واديوعبروا:الحياة

هيهذهأنمع)إ(كثيرًاتلاميذمعفيهاجتمعيسوعلأنالمكانيعرفيهوذاوكان-

عماليخ!هـناالوحيأين.الأربعةالأناجيلفيالمكانهذافيهاذُكِرَالتيالوحيدةالمرة

.ذاكولاهذايوجدلا؟العيانشاهدوأينالكثيرةالسريةالاجتماعاتهذهفيتم

بمشاعلوجاءواوالفريسيينالكهنةرؤساءعندمنوالخدامالجنوديهوذاأخذ-

هنا.قالهشيءكلفيالسابقةالثلاثةالأناجيلخالفوبهذا.وسلاحومصابيح

نومولا،صلاتهيذكرلم.عليهيأتيمابكلعالموهو!()وحدهيسوعإليهمفخرج-

إلخ.....الملاكولا،تلاميذه

لمواليهود.يُقَئلْهُولميهوذايكلمهلم.الناصرييسوعأجابوهتطلبونمنلهموقال-

والمصابيح!المشاعلمنبالرغميسوعيعرفوا

لماذا؟.الأرضعلىوسقطواالوراءإلىفرجعواهو.أنايسوعلهمقال-

منه؟خوفَاأم؟الخارقةقوتهبسببهل

رفعه؟الذيالملاكظهوربسببأم

اتصلبوننيكنتمفإنهوأناإنيلكمقلتقد:لهمفقالالجوابوكررواوكررالسؤال-

.يذهبونهؤلاءفدعوا
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عرفهيهوذاحتىولامنهمأحديعرفهلمبحيثهيئتهتغييرإمكانعلىدليلوهذا

ويكونالأبطالمنأشجعآخرومسيحأخرىقصةتلك.والمصابيحالمشاعلوجودفي

القولاليتممعلقًا:الراويوقال،عنهمفداءَنفسهسقَميسوعبليهربوا،لمالتلاميذ

صلاتهفييسوعقالهوقدأحد(منهمأهلكلمأعطيتنيالذين-يسوعأي-قالهالذي

ولاينتحر،ولمالهالكينمنيكونلايهوذافإن!الاالقصصهذهيخالفوهذا.للأب

.سيدهخان

)مخلص(.يدعىالذيالعبدضربالذيهوبطرسإنوقال-9

ألاالأبأعطافيالتيالكأسالغمد.فيسيفك)اجعل:لبطرسيسوعوقالا-"

الذيفمن)!(القدرسيمنعدجاجةيصيبلاالذيبطرسسيفوكأنأشربها؟(

مندمكقطراتعرقهصارحتى،الكأسهذهعنهلتعبرالضيعةفييتوسلكان

الجبل؟عللجاجته

يسوععلىفقبضوايهوذا.بقيادةليسواأنهمأيالجنود؟معقائدوجودنكتشف-اأ

.وأوثقوه

وهذا.الكهنةرئيس)قيافا(زوجةوالدوهو)حنان(اسمهرجلإلىبهومضوا-أ2

آخر.إنجيليذكرهلم()الحنان

.يسوعيتبعالراويوكان-13

الأربعة،الأناجيلبينالتناقضاتمنالكمهذاالقارئعزيزيرايتوكما5

أشخاصرواياتإنها.يسوعصلبعقيدةأساسهيروايةفيمنهماثنانيتفقلمبحيث

يؤكدمماتمامَا،الصحيحةالروايةتاهتحتىاَخرينمنسمعواالذينغيرهممنسمعوا

نرفضيجعلنامما،الاضراباتلهذهمعقولتفسيروجودلعدمبالشكوكويحيطهازيفها
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وكفىالإسلامنعمةعلىدلّهوالحمدتمامَا.العقيدةتلكنرفضوبالتاليالأربعةالروايات

نعمة.بها

57(::26متى)إنجيلحونتابع5

الكتبةاجتمعحيثالكهنةرئيسقيافاإلممابهمضوايسوعأمسكوا)والذين

وبحسب،تلاميذهمعالفصحفيهااكلالتيالليلةنفسفيمازلناونحن(والشيوخ

23:الاويينعملأيفيهايعملونلا،أيامث!انيةلمدةعيدهذافإنالقديمالعهدكتاب

ورجالللكهنةوخاصةاجتماعأيعمليحرموبالتالي25(-28:61و)عدد8(-5

وخاصةالأناجيلمنيتضحكماالتوراةبأحكامجذًامتمسكونواليهود.()الدينيالعلم

منتصففيالمجتمعينأنوالمفروض7(.:26،:6الوقاالمقدسةالأيامفيالعملتحريم

وينتظرونهيسوععلللقبضخدامهمأرسلواالذينهمالكهنةرئيسبيتفيالليل

للقبضأرسلواالذينهمأنهممعالاجتماعهذافيالكهنةنسيالراويولكن.ليحاكموه

.(47:)26يسوععلى

بينوجلس،داخلإلىفدخلالكهنةرئيسدارإلىبعيدمنفتبعهبطرس)وأما-

النهاية(لينظرالخدام

بطرسقصةلأنعلحِهالمقبوضمحاكمةلقصةنعودثمأولَابطرسقصةونكمل

فيالدار(فيخارجَاجالسَافكانبطرس)أماالأناجيلفياضطرابَاالقصصأشدمن

؟الراويأيهاالخارخ!فيأم،الداخل

الجميعأمامفأنكر.الجليليسوعمعكنتوأنت:قائلةجاريةإليه)فجاءت-

هناكللذينفمَالتأخرىرأتهالدهليزإلىخرجإذثم.تقولينماأدريلستقائلَا:

جاءقليلوبعد.الرجلأعرفلستأنيبقسمفأنكرالناصرييسوعمعكانوهذا

فابتدأتظهركلغتكفإنمنهمايضَاأنتحقَالبطرسوقالوا-الواقفون-أيالقيام
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الديك.صاحوللوقت.الرجلأعرفلاإنيويحلف(إعليهالمقبوض)يلعنيلعنحيخئذ

.مراتثلاثتنكرني)1(الديكيصيحأنقبلإنكلهقالالذييسوعكلامبطرسفتذكر

ينكرلمبطرسلأننحادع؟الراويأنأرىولكنيمرَا(بكاءًوبكىخارجإلىفخرج

يسوعمثلالشبيهلأنمتأكد،غيرفهو(الرجلأعرفالا:قالبل.الإطلاقعلىيسوع

نأبالحقيقةاليهوديخبرلمأنهرأح!فيبكائهوسبببطرسبهيشعرفرقهناكولكن

.يسوعهوليسعليهالمقبوض

جدًا،المهمضالجزئيضتل!رقنقاوتعالوا

)متى(.مثلالمحاحمةنهايةفيالإنكارحدث54(:14مرقس)إنجيل-ا

يستدفيءالخدامبينجالسَاوكانالكهنةرئيسدارداخلإلىبعيدمنتبعهبطرس5

يسوعتغالذيالشابكانفكيفالدار،داخلالبرودةشديدةليلةكانتإذَاالنار.عند

عاريَا؟الضيعةفي

إحدىفجاءتخارجها(ولاداخلهااليسأسفلالدارفيبطرسكانوبينما5

يستدفيءبطرسرأتفلما(جواريعندهكهنةرئيسمن)يالهالكهنةرئيسجوارى

ولاأدريلستقائلَا:فأنكر(الجليلي:)وليسالناصرييسوعمعكنتوأنت:لهقالت

)زيادة(.الديكفصاحإ!أفهملا)زادتقولينماأفهم

للحاضرينتقولوابتدأت(أخرى)وليسالجاريةنفسفرأتهالدهليزإلىوخرج5

الحاضرونقالقليلوبعد(يقسم)ولمأيضَافأنكر(الناصرييسوعتقلالممنهمهذاإن

)اختلفلغتهمتشبهولغتكأيضَا،جليليلأنكمنهمأنتحقَالبطرس(القيام)وليس

(الكلام)زادعنهتقولونالذيالرجلهذاأعرفلاإنيويحلفيلعنفابتدأ(كلامهم

نأقبلأنكيسوعلهقالهالذيالقولبطرسفتذكر(زيادة)ديكثانيةالديكوصاح

3(.62:4)متىفي()ديكيسوعقال(1)
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ولاالخارجإلىيخرج)ولمبكىتفكَرفلمامراتثلاثتنكرني()زيادةمرتينالديكيصح

ذهب؟وأين؟ذلكبعدلبطرسحدثماذاالمؤلفيخبرناولممُزَا(البكاءكان

ليلَا.المحا!مةبدءقبل54(22:لوقا)إنجيل2-

بينهمجلسوجلسواالداروسطفينارًاأضرمواولمابعيدمنيسوعتبعبطرس5

أسفلها(.ولاخارجهاالا

ولاجليليالامعهكانهذاوقالتالنظر()دققتفيهفتفرَّستجاريةفرأته5

آخررآهقليلوبعد.كلامهافهمأنهأي(امرأةياأعرفهالستقائلَا:فأنكره(ناصري

أويقسمولمأنا(لستإنسان)يا:بطرسفقال(منهم)أنت:لهوقال!جارية)وليس

معهكانهذاإنبالحققائلًا:(الحاضرونولاالقيام)وليسآخرأكدساعةوبعد.يلعن

الحالوفي.تقولماأعرفلستإنسانيا:بطرسفقال(لغتهيذكر)ولمأيضَاجليليلأنه

)!(واحدمكانفيكاناأنهماأي؟بطرسإلىونظريسوعفالتفتالديكصاح

تمامًا.لسابقتيهامخالفةتالثةروايةتلكمرَا.بكاءَوبكىالخارجإلىفخرج5

وهوالفانتملالعيانشاهد15(18:يوحنا)إنجيلفي:حذلك،والرابعة3-

المحاحمة.آخرقبلمسيحعنلنايروي

يوحنا)يعنيالاَخروالتلميذبطرسسمعانوكان)حنان(إلىبيسوعمضوا5

ذلكوكات.يسوعيتبعان!(عنهمايرويآخرشخصيوجدبينما.الإنجيلهذاصاحب

يفتحلم)ولكخهالكهنةرثيسدارإلىيسوعمعفدخل.الكهنةرئيسعندمعروفَاالتلميذ

وهنا(.أمرهفييشكويوحناالشبيههوعليهالمقبوضلأنلماذا؟.عنهيدافعولمفمه

ابنته.زوج)قيافا(بلالكهنةرئيسهوليس)حنان(لأنالراويعلىالأمراختلط

البوابةالمرأةوكلمالاخرالتلميذفخرجخارجَا.البابعندفوقفبطرسأما5

ليلًا!دارهبوابةامرأةتحرسكهنةرئيسمنياله.بطرسفأدخلت)إ(
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الاالإنسانهذاتلاميذمنأيضَاأنتألست:لبطرسالبوابةالجاريةفقالت5

ولاالدارفيمكانأيفيوليسواالبابعلىواقفونوهممعه(ولاناصريولاجليلي

الخ....خُدّامولانارتوجد

نفسه.أنكربل،يسوعينكرولمكلامهافَهِمَفهوأنا؟لست:بطرسقال5

السابقونقالكمايجلسولمالنار()حوليصطليوالخدامالعبيدمعوقفثم5

.كثيرونوجواريوخدامعبيدعندهكهنةرئيسمنوياله.كلهم

ألستلبطرسآخر(ولاجارية)وليستوالعبيدالخدامقالالمحاكمةبعدثم5

(.نفسه)أنكرأنالست:فقال،تلاميذهمنأيضَاأنت

فهذا.البستانفيمعهأنارأيتكأما:أذنهبطرسقطعالذينسيبوهوعبدفقال5

ا.لأناجيل!بينتمامَامختلفوالكلام،عيانشاهد

وأنسابهم!الأشخاصيحددوالراوي

ولم.الديكصاحوللوقتبطرسكلامالعيانشاهديذكرولم.أيضَابطرسفأنكر

.يخرجولمبطرسيبكِ

المتضاربة؟الرواياتهذهتصدقهل؟رأيكمما

.(26:95متى)إنجيلروايةنكملبناهيا-

لكييسوععلىزورشهادةيطلبونكلهوالمجمعوالشيوخالكهنةرؤساء)وكان

الكهنة،رئيسعندالاجتماعكانفهلكله(.إالمجمعوذكرنفسهن!صيالراوي.(يقتلوه

اليهوديالمجلس)وانعقدالحياةكتابطبعةفيجاءكماأم)السنهدريم(،المجمعفيأم

يسوععلزورشهادةعنوبحثواكلهموالشيوخالكهنةرؤساءبحضورالأعل

(!بالموتعليهليحكموا
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الدليل؟هووما؟حزَفهالذيمن.ماتدسكتابمنياله

نا.أجيبو:لممونقول.أيديهمبينالدليلنضعونحنلنا،النصارىسؤالهذا

فاشلمؤلفمنيالهيجدوا(لمكثيرونزورشهودتقدَّمأنهومعيجدوا.)فلم-

الرواية.لتطويلولكنيجدوا(المقالأنبعدزور(شاهداتقدمأخيرَا)ولكنكتبلأنه

لا؟قافماذا

وفياللّههيكلأنقضأنأقدرإفيقالممذاوقالا:زورشاهداتاتدمأخيرَا)ولكن

وأما.عليكهذانبهيشهدماذا.بشيءتجيبأماوقالالكهنةرئيسفقال.أبنيةأيامثلاثة

ساكتَا(فكانيسوع

شهادةأنهعنهقالولذلك)متى(إنجيليذكرهلمالهيكلنقضعنالقولوهذا

الهيكلفييبيعونمنيسوعضربأنبعد(2:91يوحنا)إنجيلفيأصللهولكن.زور

وقال:يسوعأجابهذا؟تفعلحتىتريااَية)أيةاليهود:سألهولماحبالمنبسوط

نأوهوكبير،خطأالموقفهذافيوحدث(أقيمهأيامثلاثةوفيالهيكلهذاانقضوالهم

استغرقالهيكلَبناءأنمع(الهيكلهذابُنِيَسنةوأربعينستة)في:ليسوعقالوااليهود

فقط)11.سنواتسبع

الأكبرالخطأوكانوتجديدهنجائهسنواتيعنونإنهمقالواهذاعنالكهنةسألناولمّا

فقطسنواتستتتجاوزفلمتجديدهسنواتوأماالخطأ،هذاعنالمسيحسكوتهو

.(6:51)عزراكتابذكركما

وتقول.بالحرفبلفظهالكلامهذايقللميسوعلأنزور،شهادةإنهاالكهنةوقال

كمالأخرىطبعةمنكلهالكلامتغيرونوأنتماللفظبحرفيةتتمسكونمتيومنذ:لهم

؟الطبعاتمنوغيرهاالحياةكتابطبعةفينرى

38(.:6الأوط)الملوك(1)
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ينطق؟لمالمتهمأنمعإإ(أجاب(الكهنةرئيس)فأجاب

عندهمكانهل(اللهابنالمسيحأنتهللناتقولأنالحيباللّهأستحلفكله)وقال

بهذهالمؤلفجاءأينمنأدريولاكلا.مسيحَا؟ابنهسيرسلاللّهأنالأنبياءكتابفي

إلىيشيرالقديمةالطبعةهامشولكنوالأنبياء.موسىدينفيووضعهاالوثنيةالعاقيدة

ليسوعبطرسقولإلىويشير3(:4)متىفياللّه(ابنكنت)إنليسوعالشيطانقول

نأمباشرةبعدهايسوعاكتشفوقد(61:61)متىفي(الحياللّهابنالمسيحهو)أنت

علىوالدليل!48فصلبرنا)إنجيلكقولالشيطانأنشأهاعقيدةفهذه.شيطانبطرس

)أن(2316:)عددلموسىينسبونهالذيالكتابفيلهمقالالثهأنهوالراويكذب

منلهوليس.شبهلهليساللهأن(18:هـ4)إشعياءوفي!إنسانابنولاإنسانَاليسالله

أنهمعناهلأن(،الله)ابنبوجوديؤمنونلااليهودأنالأناجيلمننفهمكذلك.يساويه

باللّهكفرفقدهذاقالمنأنويؤمنون(365:18،-01:31)يوحناللّهمعادلَايكون

7(.71-22:5الوقا

يحبهماللهوأنبهمؤمنينأنهمبمعنىاللّهأبناءأنهمعقيدتهمعنيختلفوهذا

البشر.علىويصطفيهمويرعاهم

وأبناؤهالمختارالثهشعبأنهمأنفسهمعنالاَنكلهمالمسيحيينعقيدةهيوهذه

.كذبوهذا.صحيحَاإيمانَابالئهالمؤمنينوحدهمهملأنهم

يوافقلاأنهأفهموأنا.عليهالمقبوضقولهوهذاأوقلت(أنتيسوعله)قال

والمسيحيونأنا.وليستقولالذيأنتبمعنىاستنكاريردهوأيالقولهذاعلى

أنهيعلموهوحقَاهذايريدكانولو.الثهابنبأنهيسوعمنإقرارَاالعكسعلىيتخذونه

)نعم(.لهلقالمحالةلامقتول
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)1(الإنسانابنتبصرونالآنمنلكمأقول)وأيضَاخطير:بكلاميفاجئناثم

السماء(سحابعلىوآتيًاالقوةيمينعنجالسَا

سنتصرًايأتيوسوف،الآنمنأَهَلَّقدالإنسانابنزمنأنيقولبأنهألمحسرهوأنا

الكثيرين.وبأتباعهبقو؟

،كاذبالادعاءوهذاللمسيحالكلامهذاينسبونوالنصارىالمؤلفولكن5

الراويقالهمماأيًّاالشيوخولاالكهنةرئيسيبصرولم(تبصرونالاَن)منالمتكلملقول

فيهذايومناإلىالمسيحجونولا،نسلهمرآهولا،عمرهمطولولا،اللحظةتلكفيلا

؟المحرفأم،الراويأم،الوحيأم،النصارىربكذبفهل.المسيحشخص

نأوهوعجبًاالمسيحيونالكهنةوقال.القارئعزيزييابنفسكاحكم5

:21)تثنيةكتابهمفيملعونأنهمعإإ(الصليبهو(الله)يمينالقوةبيمينالمقصود

22-.)23

وأنه،الخاتمالنبيعننبوءةَسابقوقتفيالمسيحقالهاالكلماتهذهتكونوقد5

الله.عندمنبنصرمنصورينأقوياءوأصحابعظيمبسلطاناَتيَااليهوديراهسوف

بهم.نكايةيحاكمونهمنأمامعليهالمقبوضوكرره

تمزيقمنعظيممنصبفيرجليستفيدماذا(ثيابهحينئذالكهنةرئيس)فمزق-

فيجاءكماالفعلهذاعنمنهيبالذاتالكهنةرئيسلأنالراويمنافتراءهذا؟ثيابه

ثوبه(يشقلاالأعظم)الكاهنأن(12:01الاويينكتابهم

كهنةرئيسأنالإنجي!!فيوعندهم.باللهكفرَانطقأيجذَف()2(قد)قائلَا-

فيجاءإذوالأسقفالبطريركفيحاليًّاعقيدتهموهذه،يقولهماكلفييتنبأاليهود

الإلجل!!ية.لاللغة(84:)مزمورمنقبكمنأوضحتكماآدمابنوصحتهاخاطثةترجمةالإنسانابن(1)

فيكافر.اللهابنحقَاأنهليقوليشدرجهكانالكهنةرئيسوكأن2()
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والمعنى،لايدريوهوالمسيحقتلعنتنبأاليهودكهنةرئيسأن(11:05يوحناإإنجيل

فإنهالثهاسمعلىجذَف)منأناليهودشريعةفيوعندهمأبدًا.نبوءةلهتسقطلاأنه

عليهالمقبوضوأنصحيحةالمحادثةتلككانتلوولذلكرجما(الشعبيرجمه.يُقتل

ولا،استتابةبدونرجمهويجب،والنصارىاليهودعقيدةبحسبكافرفهو،يسوعهو

المحاكماتهذهأنالكثيرونقاللذلك.الرومانأواليهودبشريعةالصلبعقوبتهتكون

نأيمكنلاالرومانالجنودبأيديالصلبعقوبةلأنواختراعخطأكلهايليهاوما

الذاتفيالطعنوهيبالذاتالحالةهذهعلىبتطبيقهاوشيوخهماليهودالكهنةيرضى

:17)تثنيةفيجاءمثلماالقتلبعدأخرىتهمةلأيالصلبيجوزبلولد.دئهبأنالإلهية

21،:2218،42:17).

إنهوقالوافأجابوا؟ترونماذا.تجديفةسمعتمقدهاشهود.إلىبعدحاجتنا)ما-

تفسيرأماولدَا.دثهأنوزعمكفرَانطقلأنهبالقتلعليهحكمواأي!الموتمستوجب

مستحيلفهذاإلهأنهيعنىأنه(الإنسان)ابنعنكلامهمنفهمواالكهنةأنالمسيحيين

الانجليزيةباللغةالإنجيلإليناوأقربهاالأخرىاللغاتفيانكلماتهذهأصللأنطبعَا

إحزقيالفي،د!3(آهول4)ولالقديمالعهدفيالنصلنفسترجمتهمبحسباَدم()ابنهو

يمينعنالائسان)ابنبقولكتعنيماذايسألوهأنالطبيعيمنوكان.وغيره(ا:4

(..واَتيَا.القوة

منالمسيحأيهالناتنبأقائلينلطموهوآخرون،ولكموهوجههفيبصقوا)حينئذ-

ضربك!

وأن،المسيحأنهعلىالشبيهيهوذامحاكمة2(7:فصلبرنابا)إنجيلوصفوقد

يعنيهماهوهذافهل.السخريةتستحقبصورةكلامهاضطرابسببهكانبهالاستهزاء

هنا؟متى()إنجيلراوي
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ولى،اكأالمحا!مضقصصىتناقضات

،البشارا!أو،الأناجيلالمدعوةالكتبهذهصالحفيليستكالعادةوالمقارنات

:المقدسالكتابأوالجديد،العهدأو

الاَتي:فيوخالفه)متى(روايةمثلالليلةنفسفي53(:41مرقس)إنجيلأولَا-

بالأيادقيالمصنوعالهيكلهذاأنقضإنييقولسمعناهنحن:قالواالزورشهود-ا

كثيرا.حذ)ف()متىأوكثيرَا،فزاد(بأياديمصنوعغيرغيرهابنيأيامثلاثةوفي

ابنيذكرولميستحلفهأنبدون(المباركابنالمسيحأنت)أ:سألهالكهنهَرئيس2-

اللّه.

(...الانسانابنتبصرونو)سوفقلت()أنتوليس-هو()أنايسوعلهقال3-

(.سحاب)علوليس(سحابفيو)واَتيًا(،تبصرونالاَن)منولسِ!

عليهالمقبوضأنفقال؟(رأيكمما.التجاديفسمعتم)قدقالالكهنةرئيس-4

)تحاديف(.أمورعدةفيكفرقد

وأ)متى(روايةعلىزيادةيلطمونه(الخدام)وكان.فقط)تنبأ(لهيقولون5-

منه.ينقلوهو()متىحذفها

متىروايتيبعكسالمحاكمةقبلأنكرهبطرس-5(224:لوقا)إنجيلثانيَا-

ومرقس.

رئيسبيتداخل)!(يجلدونهوهمبهيستهزئونكانواأخذوهالذينالرجال5

وأشياء(ضربكالذيهومن)تنبأويساْلونهوجههيضربونوكانواوغطوه)إ(الكهنة

بحسببيسوعيكفرونأو؟بهيكفرونأي)1(مجدفينعليهيقولونهاكانواكثيرةأخرى

.جرأةبكلكتابهميحرفون(الحياة)كتابطجةفي()شتاثموكتبوا)مجدفين(حذفوا(1)
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الهيكل(جندوقوادوالشيوخالكهنة)رؤساءهمالمجدفينوهؤلاءالنصاري؟دين

مُتهم.ضربوالأنهمباللّههؤلاءيكفرأنيمكنولا.الروايةهذهبحسب

متىرواياتبعكسولكنه،معقولوهذا،التالياليومصباحفيبدأتالمحاكمة5

ويوحنا.ومرقس

مجمعهم.إلىوأصعدوهوالكتبةالكهنةورؤساءالشعبمشيخةواجتمعت5

.للمحاكماتليستالبيوتلأن؟منطقيكلاموهذا

يوجدولا.المباركابنولااللهابنيذكروالم.لنافقلالمسيحأنتكنتإنقائلين5

زور.شهود

وهذا.تطلقوننيولاتجيبونيلاسألتوإنتصدقونلالكمقلتإن:لهمفقال5

كانفإن.لهيستجيبوافلمسراحهيطقواأنيريدهمكانلأنهبرنابا()إنجيلقيالشبيههو

الصلب.يريدولاحزَايطلقوهأنيريدهمفهوحقَاالمسيحكلامهوهذا

إ.إسحاببدون(اللّهقوةيمينعنجالسَاالانسانابنيكونيكونالاَن)منذه

بأنها(الإنسان)ابنجملةيفسرالراويوكأن(.اللهابنأفأنت:الجميع)فقاله

القراء.بعقولاستهزاءوهذا.المعنىهذاعلىفهموهااليهودوأناللّه()ابنتعني

يقرأونه؟فيمايفكرونلاكانواإنلهمنفعلماذاولكن

ثيابه.يمزقفلم.سألالذيهو()الرئيسيكنولم

عليه.يوافقولا.كلامهممنيتبرأهو.أناأنيتقولونأنتم:يسوعلهمفقال

وانتهتكفر.أنهيذكروالم.فمهمنسمعناقدشهود.إلىبعدحاجتنامافقالوا

الأولى.المحاكمة

تمامَا:مختلفشجاعمسيحعنده(18:21يوحنا)إنجيلثالثا-
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الرومانالجنودأنوالعجيبتمامَامجهولةقيافا،حما)حنان(عندالأولىالمحاكمة-أ

الكهنةرئيسدارإلىانتقلثم،الكهنةرئيسإحما(إلىعليهبالمقبوضيأتونوقائدهم

علمنا!بدون

وكلامهكهنةرئيسلأنه؟يسوعقتلعن)قيافا(الكهنةرئيسنبوءةإلىيشيرالراوي-2

(11:55)يوحناإ!إنبوءات

يأيفعللمأنهوالعجيبالكهنةرئيسدارإلىمعهدخل)يوحنا!خالتهوابنتلميذه3-

دخل؟فلماذا.الإطلاقعلىشيء

ومرقس.متىبعكس-المحاكمةبدءقبلحدثبطرسإنكار-4

ومرقس.متىويخالفمنطقيوهذا،الأسئلةعلىيسوعأجاب-5

كلمتأنا:يسوعفأجاب،منطقيوهذا،وتلاميذهتعليمهعنمسألةالكهنةرئيس6-

)هذابشىِء.أتكلملمالخفاءوفيوالهيكلالمجمعفيحينكلعلمتأنا.علانيةالعالم

هؤلاء.اسألتألني؟لماذا27!:01متىمسيحكلاميناقض

تمزيقولا،المباركابنولا،اللهابنولازور،شهودولاالهيكلبناءعنيسألوهلم-

تجديف.ولا،ثياب

تمامَا.مختلفةروايةهذه

للاستهزاءيتعرضولمالكهنةرئيستجاوبأهكذاقائلَا:الخداممنواحدٌلَطَمَه7ُ-

لوقاكقولوالجنودالعبيدحتىالكهنةرئيسمنبدءَاالمناصبجمجعمنوالحعذيب

ومرقس.ومتى

الخديعطهولم93(:5)متىفيقالهالذيبتعليميهيعملولاالخادمعليرديسوع8-

لآخر.ا
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إلىموثقَاأرسلهقدحنان)وكانفيكتبالأحداثهذهكلبعديتذكروالراوي5

مربوطتينيداهتكنلم!لوأنهوبمعنى،مربوطتانيديهلأنيردأنهبمعنى(الكهنةرئيس

.يقولونكماالشاعربطنفيوالمعنىاَخر.تصرفلهلكان

روايةبخلاف.الفصحقبلذلكوكان،الولايةدارإلىبهذهبواالصباحوفي5

نأذكرواحيثالفصحتوقيتفيكلهمالثلاثةوبخلاف،المحاكمةوقتفيالوقا(

)الخميس(الفصحيوممساءفيحدثاوالمحاكمةالقبض

المقبوضهذايعرفأنهبطرسإنكارقصةروىالذيمتىإنجيلإلىونعود5

المحاكمة.تلكانتهاءبعد،عليه

المسي!حيسوعهوعليهالمقبوضأنيصدقيكنلميطرسأنباختصاروأقول

كمااللهبإذنالموتىوأقامالماء،علمشىحتىوالمعجزاتبالخوارقاللهأكرمهالذي

نأمتأكدَابطرسكانبل22()1(.2:الرسل)أعمالفيذلكبعدنفسهبطرسلهشهد

الكلامفيوشخبطأحيانَايردلالأنه؟بيسوعشبيهرجلهوعليهالمقبوضالرجلهذا

برنابا()إنجيلأوضحهماوهذاأوضحناكماأخرىأحيانَاعنهبالإفراجويطالبأحيانَا

بالتفصيل.

الناصرييسوعالكلامهذ)اسمعوا.الإسرائيليونالرجال)أيها:كلهمالتلامذأماملليهودبطرسقال(1)

أيضَاأنتمكماوسطكمفيبيدهاللهصنعهاوآياتوعجائببقواتاللهقبلمنلكمتبرهنقدرجل

(.تعلمون

.(...يدهعلىأجراها...بمعجزات:النْهأيده)رجلالجاةكتابوفي
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والعنت!روقالسابحالإصحاح

جميعتشاورالصباحكان)ولما،المغالطاتبأكبرلأخيرةاأنفاسهيلفظمتىإنجيل5

مستوجبأنهالليلفيمحكمواألم(يقتلوهحتىيسوععلىالشعبوشيوخالكهنةرؤساء

السوء.المشورةأهلبين()الكتبةالراوين!سيولقد؟الموت

يوحنا)إنجيلولكن(الواليالببنطيبيلاطينإلىودفعوهبهومضواإفأوثمَوه5

عليه!القبضلحظةمنأوثقوهأنهمقال(18:21

)بنط(بلادمنلأنهالواليلقبو)البنطى(،وقسوةبعنفأي()ودفعوههناوقوله

خطأ.لعله،الحياةكتابطبعةمنحذفوهوقد

الواليوهذا،المسيحيينالمؤرخينقولبحسبالجمعةيومصباحفيالاَنونحن

،الحياةكتابطبعةبحسب()الحاكموهو35(:18يوحنا)إنجيلفيكقولهجهودئاليس

.(31:الوقابحسبأورشليممدينةتضمالتياليهوديةمنطقةويرأس

بالشريعةعليهالمقبوضعلىيحكموالماليهودكهنةأنالمسيحيونالكهنةلناوقال

(18:31يوحنا)إنجيلولكن.الرومانيالاحتلالحكمتحتكانوالأنهماليهودية

ذكرنا(كما)الرجمشريعتهمبحسبعليهويحكمواياْخذوهأنلهمسمحالواليأنيؤكد

(.إمتىمعونكمل.فرفضوا

)أنالحياةكتابطبعةوفي(ندم-دينقدأنهأسلمهالذييهوذارأىلمّا)حينئذه

لأن؟متضاربةقصاصاتمنالكتبهذهجمعواأنهمرأييؤكدوهذاصدر(قدا!م

)!(.بعديصدرلمالحكم

منيهوذااختافاءلتبريرالراويمنفاشلةمحاولةهذهأنالكثيرونوقال5

الكذبة.هذهسيفضح(الرسل)أعمالولكنآخر.إنجيليذكرهالمولذلك،الأحداث
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كانهوبينماالإعدامحكمعليهسيصدرالشبيهأنرأىلأنهندميهوذاولعل!

أمامالمحاكمةأثناء!الكهنةرؤساءإلىالفضةمنالثلاثينورَذَ)ندميسوعقتليقصد

فطرحأَبْصَرْ.أنتعلينا؟ماذافقالوا:بريئًا.دمَاسلمتإذأخطأتقد)قائلَا؟الوالي

!ياللتضارب!الهيكلفيالمناقشةهذهكانتأي(الهيكلفيالفضة

يحللاوقالوا،الفضةالكهنةرؤساءفأخذ،نفسهوخنقمضىثم)وانصرف-

حقلبهاواشتروا)فتشاوروايسوعقتلثمنأيدم(ثمنلأنها؟الخزانةفينُلقيهاأن

حقلالحقلذلكسُمِّيالهذاسنرىكماالمحاكمةأثناءهذاكلللغرباء(مقبرةالفخارى

يأ،م75سنةكتبه)متى(أنوقيل.الإنجيلهذاكتابةيومإلىأي(اليومهذاإلمماالدم

سنة.بأربعينالمسيحبعد

الكنائسمبانيمنالبمِتوهذا(القربانبيتهي)الخزانةالقديمةالطبعةهامشفي

لية!الحا

ي!ذا،موفقصضتناقضاف

الرسل)أعمالفيفقطوردتواسعةشهرتهاأنالراوييزعمالتيالقصةوهذه5

إنجيله؟فييذكرهالمفلماذاالوقا(هومؤلفهأنزعمواالذي(18:ا

يهوذاعنقالأنهبطرسلسانعلى،كعادته)متى(مخالفَافيها،الوقا(وقال5

فانسكبتالوسطمنانشقوجههعلىسقطوإذ،الظلمأجرهمنحقلَااقتنىهذاإفإن

فيالحقلذلكدُعِيَحتىأورشليمسكانجميععندمعلومَاذلكوصاركلها.أحشاؤه

يكنولاخرابًادارهلتصرالزاميرسفرفيمكتوبلأنه،الدمحقل:أيدما،حقللغتهم

آخر(.وظيفتهوليأخذساكنفيها

وبطرسلوقاقصةبينماالمشهورةهيقصتهأنيقولبطرسأنقالالوقا!أنأي

ومنه:الكثيرفيمتىقصةتخالف
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فانسكبت!الوسطمنوانشقوجههعلىسقطأنهيقولولوقاانتحر،أنهيقول()متى-ا

الحقل.فيكلهاأحشاؤه

النقوديستثمرأسرعبل،يندملمالوقا(وعندالنقود،ورَدّندم)متى(عنديهوذا2-

حقلَا.بهافاشترى

عطرزجاجةتشترىدينارثلاث!ائةبينماحقللشراءالفضةمنثلاثونتكفيوهل

رجليه؟أويسوعلشعر

فانسكبت!وجههعلساقطَاماتالوقا(وعندمشنوقَا،مات)متى(عنديهوذا3-

.الناسأنقذهوإلاالحقلفيوليمسبيتهفيينتحروالمنتحرالحقلفيأحشاؤه

يهوذا.دمهوالوقا(وعند،يسوعدمهو()متىعندالحقلتسميةسبب-4

وعنداليهود،عندمشهورًاأمرَاصاروهذا)متى(عندللغرباءمقبرةالحقلصار5-

أورشليم!فيمشهورَاأمرَاوصار،مقبرةيصبحلملوقا(ا

عاصرواالذينمنبتدقيقالمسيححياةقصةتتبعأنهإنجيلهبدايةفيكتبالوقا(5

لملأنهم؟للمسيحمعاصرينالأخرىالأناجيلكتبةيكونلاوبذلك،دعوتهفيالمسيح

(.الرسل)أعمالكتابهفيالوقا(كتبهاالتيالقصةهذهيذكروا

لمالوقا(أنقالوا:ميلر()أندرووأخرهم،المعاصرونالمسيحيونوالمؤرخون5

ماكلأخذومنه.أوروبافي)بولس(يدعلالمسيحيةتعلموأنه.للمسيحمعاصرَايكن

بولس.تلميذ()مرقسعنأيضَاونقل،كتبه

الثلاثينأخذوا:القائلالنبيبأرمياقيلماتم)حينئذ9ِ(:27)متىإلىونعود-

كماالفخاريحقلعنوأعطوها،إسرائيلبنيمنثمنوهالذيالمئمنثمنالفضةمن

منالمسيحيةعلماءجهرب،كبيرةأخطاءً(متىإنجيل)مؤلفالراويفأخطأ(الربمرفيأ

عليها.الرد
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روالِته،يناسبماالأنبياءكتبمنيتصيدكعادتهمتى!)إنجيلمؤلفولأن-

من)ثلاثينعنيتكلمالأنبمِاءأحدكتابفينصَافوجد.نظرهوجهةليطابقويحرفه

الذييهوذاوعنالمسيحعننبوءةأنهوقال،كعادتهوحرفهفاقتبسهو)حقل!(الفضة

ويرفضونويعقلونيفهمونلهالمتابعينلعلكبيرةفضيحةيفضحهأناللّهوشاء.انتحر

الكتب.هذه

كتابفيهوبل.الإطلاقعلى)إرميا!كتابفيالكلامهذانجدلموغيريوأنا-

نقضعنيتكلم11(:اا)زكريالأنتمافا.مختلفومعنىنحتلفبأسلوب)زكريا

محققأنهووالعجيبالأبد)1(،إلىإسرائيلبنيأسباطوباقييهوذاسبطبينالإضأ!

الخطأ.هذايفضحوكأنه(11:11)زكرياإلمماالهامشفييشيرالقديمةالطبعة

ليقال)هكذاكتبحيث4(:اا)زكرياكتابفييبدأالكلامهذاوأصل5

فرعيتاليهود()أرضالأرضسكانعلىبعدأشفقلالأني.،الذبحغنمارعَالرب

وإلاأجرتيفأعطونيأعينكمفيحسنإنلهمفقلت..بهمنف!يوضاقت..الذبحغنم

)صانعالفَخَّاريإلىألقهاالربليفقال.الفضةمنثلاثينأجرتيفوزنوافامتنعوا.

وألقيتهاالفضةمنالثلاثينفأخذت(النبي)أيبهثمنونيالذيالكريمالثمنالفُخَار(

يهوذابينالإخاءلأنقضالأخرىعصايقصفتثم.الرببيتفيالفَخَاريإلى

وإسرائيل(

كلا!؟الموضوعفيأوالكلماتفي،والاقتباسالأصلبينتشابهأييوجدهل

تنبأداودأنبطرسلسانعلى2(5:االرسل)أعمالكاتباقتباسأيضَاكذلك5

وظيفتهوليأخذساكنفيهايكنولاخرابَادارهالتصرقائلًاالقدسبالروحيهوذاعن

آخر.ليأخذهاووظيفتهقليلةأيامهالتكن8(:901)مزمورفيأصلَالهاوجدتآخر(

6(.4:المائدة)سورةفيالكريمالقراَنفياللهأخبرناكما(1)
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داودوكان.دارهخرابعنشيءأيّالمزمورفيأجدولم(أرملةوامرأتهأيتامَابنوهليكن

تعليق.ولا.سبببلاوقاتلوهبكلامهمأذوهمنعلىيدعو

بدونمباشرةالرومانيالواليمعيسوعيتكلمحيث1(271:)متىمعنتابع

كانتوهياليهود،أنبياءكتبمنيقرأكانيسوعأننجدالأناجيلهذهومن.مترجم

باللغات)الفانديك(القدسالكتاب7591()سنةبيديالتيالطبعةمقدمةبحسب

حذفوالأخهممنتداياعلىالصفحةهذهصورةنشرتوقد.واليونانيةوالكلدانيةالعبرانية

ويروي()1(،18-4:16لوقا)إنجيلانظر:التاليةالطبعاتمقدمةمنالكلماتهذه

باللغةلهمويكتبيقرأكانأنهفلابدلليهود.يكتبكانيسوعأن8(8:يوحنا)إنجيل

لغةيتعلمالاحتلالتحتالذيالشعبلأناليونانيةباللغةالحاكممعويتكلم.العبرية

لمصر.الإنجليزيالاحتلالطاللماالمحتلينلغاتالمصريونتعلمكمالبلادهالمحتلين

كانالمسيحأنالمسلمونفيهايصدقهموالتيالنصارىأقواللأفندهذاوأقول5

المسيحقبلالبايليينولغةعَلَنهِآدشَمإبراهيملغةوكانتمندثرةلغةهذهبينماالأراميةيتكلم

.عامخمسمائةمنبأكثر

العبرانيةباللغةكلمةلهظهرلماالمسيحأنقالبولسأنوهودليلوعندي5

34(.7:مرقس)إنجيلفيالمريضمعالمسيحوكلام(26:41الرسل)أعمال

أنتيسوعلهفقالاليهود.ملكأنتقائلًا:الواليفسألهالواليأماميسوع)فوقف

يسوعأنللوالياشتكواالكهنةأنفيهوكانمحذوفجزءيوجدأنههذامنأفهم(تقول

قولهمأنكركماالأسلوببنفسإنكارفيهعليهالمقبوضوكلاملليهود،ملكَانفسهيجعل

(.اللهابن)المسيحهوأنه

..(..ليقرأوقام..).(1)
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بيلاطسلهفقال.بشيءيُجباعليهيشتكونوالشيوخالكهنةرؤساءكان)وبينما-

جذا(الواليتعجّبحتىواحدةكلمهَعنولايُجبهفلمعليكيشتكونكمتسمعأما

أصابهعليهالمقبوضالشبيهأنبرناباإنجيلوقال.حيلةوقلةيأسهوالسكوتإن

يرد.كيفيدرييعدفلمالتعذيبشدةمنوالإحباطالذهول

عيدأقيُ.(أرادوهمنواحدًاأسيرَاللجمعيطلقأنالعيدفيمعتادَاالوالي)وكان-

الفصح؟عيدمنأسبوعبعدالفطيروعيدمضى،فقدالفصحعيدأما)متى(؟ياتقصد

)يسوعالصحيحاسمهوكان(باراباسيسمىمشهورأسيرحينئذلهم)وكان-

الجمعةيومفيالكنيسةفييرددونوكما،المسيحيالتاريخكتبتذكركما(باراباس

عنولاالأسرِتهمةعنالراوييخبرناولمصلبَا.ربهمقتلتذكارفيالحزينةأوالعظيمة

شهرته.سبب

مأباراباس.لكمأطلقأنتريدونمنبيلاطسلهمقالمجتمعونهم)ففيما-

فييعيشالذيالرومانيالواليحسدَا(أسلموهأنهمعلملأنهالمسيحيُدْعىالذييسوع

حسدًا.أسلموهاليهودوأن،المسيحيُدعىيسوعأنعلم،قبلمنالمسيحيدخلهالمبلد

)متّى(؟ياالواليعندالمعلوماتهذهمصدرمااليهود.ملكأنهعلمقبلومن

الباروذلكإياك:قائلةامرأتهإليهأرسلت.الولايةكرسىعلىجالسَاكان)وإذا-

الأليم.الحلمهذامحتوىالوحيلنايذكرولم(أجلهمنحلمفيكثيرَااليومتألمتلأني

دارإلىيدخلوالموالشيوخالكهنةأنفي33(-18:28يوحناإإنجيلخالفهوقد

نأعلىالجموعحرضواوالشيوخالكهنةرؤساء)ولكن.وحدهيسوعدخلبل،الولاية

أطلقأنتريدونالاثنينمِنَمَنلهموقالالواليفأجاب.يسوعويهلكواباراباسيطلبوا

لهقال.المسيحيُدعىالذيبيسوعأفعلفماذا،بيلاطس:لهمفقال.باراباسفقالوا.لكم

فلمّا.ليصلبقائلينصراخًايزدادونفكانواعملشروأي:الواليفقال.لِيُصْلَبالجمع
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الجمعقداميديهوغسلماءأخذشغبيحدثالحِرىّبلشيئا،ينفعلاإنهبيلاطسرأى

علينادمهوقالواالشعبجميعفأجاب.أنتمأبصرواالبار.هذادممنبريءإنيقائلَا

(.ليُصْلَبوأسلمهفجلدهيسوعوأما،باراباسلهمأطلقحينئذ.أولادناوعل

وتصرفاتهالواليوموقف.لاحقَاسيكتبوكماسبقكماالصراخيحب)متّى(إن5

للصلب؟يسلمهثم،يجلدهثم،دمهمنيتبرأفلماذابازَا،يراهمادام.بالعجبتصيبنا

أشدكانوابالمسيحاَمنواالذيناليهودلأنلليهود؟المؤلفكراهيةمدىونلاحظ5

(.الرسل)أعمالمنيتبينكما(اللهابن)المسيحعقيدةاخزعئالبولسعداوةالناس

)عددكتابهمإلىالقديمةالطبعةهام!شأشارفقدبيلاطسزوجةحلمعنأما5

الأنبياءرؤىأنصحيحوهذاأحلامهمفيللأنبياءيستعلناللهإنيقولحيث6(:21

عندهم؟لأنبياءامنالكافرةالرومانيةالمرأةصارتفهل.الثهمنوحي

الكنائسفيمصرفيالكاهنيفعلهء،البريدممنللتبرؤاليدينوغسل5

إلمماسيُحؤَلهاالتيالقربانةيمسكأنقبلبالماءيديهيغسلحيث،اليومالىالأرثوذكسية

المسيحيجلدأنقبلبيلاطسفعلهلماتقليدَا،الشعبعلىالماءفضلةوينثر،المسيحجسد

عليها،بصلاتهالقربانةفيربهمجسدلهميخلقأنبعدالكاهنلأن؟للصلبوشملمه

التيللعذاباترمزَاأجزاءخمسةإلىعقيدتهمبحسبالحقيقيالجسدهذايمزقسوف

حريةتوجدقريبعهدإلمماوكان.للشعبليطعمهإربَايمزقهثم،المصلوبعلىوقعت

)ألنكتبتوقدأيضَا.الأيمنجانبهفيالمذبحعلالمسيحجسدبهايطعنكانصغيرة

59ص(والباطلالحقبينالعظيم)الصراعكتابهافيالأمريكيةالدينيةالعالمة(هوايت

قولوهو.القولنفسالبروتستانتطوائفنقلوعنها(.ملعونةزندقة)القداسأن

عشر.السادسالقرنمنذلوتر()مارتنالمصلح
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لناقال؟بالصلبالحكممعبالجلدالحكميجتمعهلفهو:المهمالسؤالأما5

بالصلب.ليقتلوهللجنودأسلمهيصتلمولمّابالجلد.يقتلهأنأرادالواليأنقديمَاالكهنة

طبيَّاالثابتمنلأنه؟الآنإلىبحثمحلالكذبةتلكمازالت؟يقتلالصلبهلولكن

(51:44و)مرقس33(-91:31يوحنا)إنجيلأثارهماوهذايقتللاالصلبأن

والصلبالجلدعقوبتياجتماععنالرومانأواليهودشريعةفيأقرأفلمأناأما5

يسوععلىالناسوشفقةعطفيستدرلكيالبولسيالمؤلفخيالاتمنفهذامعَا.

.الكذبتفضحالمقارنةولكنيقالماكلفيصدقونبسببهمماتالذي

الثانيض،المحاحهضفىختلوفافالا

الاختلافاتجاءت)متى(لروايةالرواياتأقرب(15مرقس)إنجيلروايةفي-ا

الاَتية:

عنف.وبدونبهدوءلبيلاطسيسوعتسليمفياليهودمجمعاشترك5

يعدموالمفلماذاوقتلَا.فتنةفعلواآخرينمعبقيودمحبوسَاكانباراباس5

؟رفقاءه

نأالواليمنيطلبون،الوالييسألهمأوأحديحرضهمأنبدونصرخالجمع5

له.يفعلدائ!اكانكمايفعل

يُدعَىالذييسوع)وليساليهود(ملكلكمأطلقأنتريدونأ)الواليلهمفقال5

(؟المسيح

الذي)بيسوعوليساليهود!ملكتدعونهبالذيأفعلأنتريدون)فماذاقالثم5

المسيح(يُدعَى

شغبًا(.يحدثبلشيئًاينفعلاأنه)رأىوليس،يرضيهممالهميفعلأنفأراد5
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إلخ....البارهذاولابريء،إنيولا،يديهغسلولا،زوجتهحلميوجدولا

ومرقس،لمتىبالمخالفةنهارَاالمجمعفييسوعمحاكمةبعد23(الوقارواية2-

يضتكونوابتدأوا،بيلاطسإلىالمجمعوأعضاءوالشيوخوالكتبةالكهنةرؤساءبهذهب

مسيحهوإنهقائلَالقيصرجزيةنعطيأنويمنعالأمةيفسدهذاوجدناإنا:قائلينعليه

تمامَا.مختلفةالبداية.ملك

لاإفيوالجموعالكهنةلرؤساءالواليفقال(تقول)أنتبيلاطسأجابيسوع5

القولين.بين)متى(حكاهماوتركالإنسانهذافيعلةأجد

هذاعاقلإنسانأييصدقهل)إ(براءتهوتمتالتحقيقانتهىببساطةهكذا

الفاشل؟السيناريو

إدعاءمنهاينكرها،ولمالتهمهذهبكلمتهمإنسانعلىالرومانيالوالييحكمكيف

علة؟كلمنبرئأنهلقيصر؟الجزيةومنعالملك

منمبتدئَااليهوديةكلفييُعَفموهوالشعبجمئجإنهلَائلينيشدونفكانوا5

)إ(.يردلاوالوالي.جديدةتهمة.الجليل

لحضورأورشليمفيموجودَاكانالذي،الجليلوالي)هيرودس(إلىفأرسله5

هذا.هيرودساسمهممنمعدائمَاحظهيسوعوكانيهوديًا.ليسوهواليهود،عيد

7(.:23الوقا2(،311:الوقا(،ا:2إمتىالمسيحطريقفيهيرودسثالث

أورشليمعلىملكَاكانوالثاني،المسيحميلادعندأورشليمعلملكَاكانالأول

الجليلعلىواليَاكانوالثالث،أورشليمإلىالسامرةمنيسافروهوالمسيحدعوةنهايةفي

الذيوهيرودس7(:9الوقايوحناقتلالذيهيرودسغيرهذا.المسيحمحاكمةأثناء

.(31:إلوقاالمسيحدعوةبدايةفيالجليلعلىواليَاكان
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يراهأنيريدوكانكثيرَا،عنهلسماعهجدَافرحيسوعرأىفلماهيرودس)أماه

غريبموقفوهذا(.يجاوبهفلمكثيربكلاموسألهآيةيصنعيراهأنوترجى،زمانمن

أوضحكما،المسيحهوليسعليهالمقبوضلأنطبيعيموقفولكنه،المسيحهوكانلو

إنجيليذكرهالمهيرودسأمامالمحاكمةهذهوكل95(.217:صلبرنابا)إنجيل

.العيانشاهديوحنا،رسائلحتىولاالتلاميذ،رسائلمنرسالةأوآخر،

ملابسقيل-لامعَا(لباسَالبسهوأبهواستهزأواعساكرهمعهرِودس)فاحتقرهه

همبيلاطسجنودأنفذكرواالأخرىالثلاثةالأناجيلأماشواذ،ملابسوقبلنساء

.عداوةبعدصديقينفصارابيلاطسإلىهيرودسوأعاده.ذلكفعلواالذين

بدونالمسرحدخلواجديدة)شخصياتوالعظماءالكهنةرؤساءبيلاطسفدعا5

هيرودسأنزاعمَا،يسوعببراءةحكمهأعلنمحاكمةوبدون!(هممنأعلمولاندريأن

؟الكاذبمنبريئَا!وجدهأيضَاهو

الذيماندريلاواحدَا!عيدكللهميطلقأنمضطرَاالوالي)وكانالروايقال5

مضطرَا؟يجعله

يسألهملم(باراباسلناوأطلقهذاخذبجملتهم)صرخوامقدماتوبدون5

كهذا؟غريبطلبعلى()بجملتهماتفقوافكيف!الكهنةمِحرضهمولمالوالي

شخصأييوجدلا.(وقتلالمدينةفيحدثتفتنةلأجلمسجونَاباراباس)كانه

.الأسبابلنايحددمعاصر

!يدريأحدلا؟قالماذا.يسوعيطلقأنيريدوهوبيلاطسفناداهم5

اصلبه.اصلبه:قائلينفصرخوا5
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فكانوا(وأطلقهأؤدبه)فأناقالوها؟التيالتهمكلبعدعمل(شر)فأيوسألهم5

اليصلب(عظيمةبأصواتيلحون

يأ-بهفخرجوالمشيئتهميسوعوأسلمطلبتهمتكونأنبيلاطسفحكم5

يوحنا.كقول.مباشرةالصلبإلى-اليهود

الذينبينماالبار.هذاولابريءأناولاحلميوجدولايديهيغسلولميجلدهلم5

ومرقس.متىعندجنودههمبيلاطسمنتسلموه

22:الوقافيالكهنةرئيسبيتداخلفيالماضيةالليلةفيالجلدحدثولقد5

54-)63

:الراويكتب.اَخرهاإلىأولهامنتمامًامختلفة(18:28يوحنا)إنجيلرواية3-

منويتضح.الفصحفيأكلونيتنجسوالالكيالولايةدارإلىالمشتكونيدخللم5

جالسَاالواليوكانالولايةدارداخلالواليأماموقفوااليهودأنالأخرىأناجيلالثلاثة

.(27:91إمتىالولايةكرسيعلى

نجسينيجعلهمالكافربيتدخولهمأنإلىإشارةأيكتبهمكلفيأجدولم5

التالياليومفيهويوحناروايةبحسبالفصحلأن؟لدقيقةحتىأوالتالياليومإلى

للمحاكمةالسابقاليومفيالفصحكانبينما14(:91)يوحناوالصلبللمحاكمة

عالمأييستطعلممشكلةوهذه،الأخرىالثلاثةالأناجيلرواياتبحسبوالصلب

بهمُوحَىمقدسَاكتابَايدعونهذلكومعيحلها.أنالماضيةقرنَاالعشرينطوالمسيحي

؟!الوحيأيها،الصحيحةهيالرواياتفأي.اللهمنكله

هوالوالي(الإنسانهذاعلىتقدمونشكايةأيةوقالإليهمبيلاطس)فخرجه

،يسوعإلىوليساليهودإلىبالسؤالالبادئ
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لا.الوحييخبرنالمشر؟أيُّ(إليكسلمناهكنالماشرفاعليكنلملو)فقالواه

.الأرضفيفسادولاجزيةولاملك

يعلهصهوإذاناموسكم(حسبعليهواحكمواأنتمخذوهبيلاطسالم)فقاله

يتفقلاوهذا.حكمهمعلىويوافقأمامهممحاكمتهعلىويوافق()شريعةناموشالهمأن

الاَتي:مع

إنجيلإلا)يهود(أحديدعهمولمأحذا(نقتلأنلنايجوزلااليهودله)فقاله

نآالمؤرخينمنالكثيرونقالكمااليهود،لغيرويكتبيهوديَّايكنلمالكاتبلعل.يوحنا

الإسكندريةلمدرسةتلميذَاوكانالثانيالقرننهايةفييوحنااسمهجوالواعظهوكاتبه

الوثنية.الفلسطية

وقتل)1(الكاهنيطعلامنبقتلتأمرموسىشريعةأنمنالراويكذبويظهر

يتضحوسوفسابقَا.شرحناكماإلخ.......اللّهإ3(.اسميسبمنوقتلبالئه)2(يكفرمن

قليل.بعدالراويخطأ

أجابه.اليهودملكأنت:لهوقاليسوعودعاالولايةدارإلىبيلاطسدخل)ثمه

بصيغةليسوعالواليكلاميكنلم(عنيلكقالواآخرونأمهذا،تقولذاتكامِنْيسوع

بسؤالهعليهالمقبوضأحرجهكماالكلامبهذاأتىأينفمنالسؤال

؟(فعلتماذا.إلمنأسلموكوالكهنةأُمتك.يهوديأناألعلىبيلاطس)أجابهه

اتفاقوهوواحدشيءفيإلاهناتهمنالاطويلةمحادئةودارت،يبشرهيسوعفابتدأ

17:12(.)1()تثية

13:17(.)2()تثة

.(61-42:11لاولنا)3(
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)مرقس(27:41)متىفي،كلمةبأيالواليعلىيردلمأنهعلالأخرىالثلاثةالأناجيل

9(.:23الوقا5!:51

أطلقأنعادةالكموقال،يسوعببراءةوحكماليهودإلممابيلاطسخرجثم5

هذاليسفصرخوااليهود.ملكلكمأطلقأنأفتريدون،الفصحفيواحدَالكم

الكهنةيحرضهمولا،رفقاؤهولاقتلولافتنةتوجدلالصَا(باراباسوكان.باراباس

الخ...........والشيوخ

ثملامغا.ثوبَاوألبسوهالعسكربهواستهزأ)!(وجلدهيسوعبيلاطسفأخذ5

؟جنودهومعهبهواستهزأعذبهفلماذا.عجبَا.ببىائتهالحكممكررَاإليهمخرجهأ

للمرةببراءتهوحكمواصلبوهأنتمخذوهلهمفقال.اصلبهاصلبهفصرخوا5

ابننفسهجعللأنه؟يموتأنيجبناموسناوبحسبناموسالنااليهودأجابهالثالثة

؟الكلامهذاعكسقليلمنذيقولواالم(.اللّه

إنه؟بالفعلحدثقدكانإنكلامهمباضطرابالوالييواجههملاوكيف

.والمحرفالرواياضطراب

)إنجيلذكرهماوهذا(؟الله)ابنمنخوفَا،ازدادالقولهذابيلاطسسمعفلما5

منجزءفهذا،الشيطانبغوايةالثهابنيسوعأنادعواالرومانأن9(افصلبرنابا

وثنيتهم.

فلم(أنت)منيسوعوسأل،الرابعةللمرةالولايةدارإلممابيسوعالواليفدخل5

جوابَا.يعطه

أطلقك.أنوسلطانَاأصلبكأنسلطانَاليأنتعلم)ألست:بياطسلهفقال5

الذيلذلك.فوقمنأعطيتقدتكنلملوالبتةسلطانعلىلكيكنلميسوعأجاب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ور3لح9صالمسيحلشوعحياة

لنولذلكبالقدر،ومؤمنشجاعتمامًا،نحتلفمسيحإنه(أعظمخطيةلهإليكسلمني

؟(.تركتنيلماذا)إلهييصرخ

إن)قائليزصرخوا)اليهود(ولكن،الرابعةللمرةيطلقهأنيريدبيلاطسوكان5

أخيرةتهمةهذهقيصر(ياقاومملكَانفسهيجعلمنكللقيصر.محبَافلستهذاأطلقت

فيالكلاملهذاأثرولاأيضَاللواليوتهديدملكَانفسهبجعلقيصريقاومأنهاطمسيح

.الأخرىلأناجيلا

)وكانت.الولايةكرسيعلىوجلسالقصرمنالمتهمبيلاطسأخرجلذلك5

تلكفيأنهتقولالأخرىوالأناجيل(.السادسةالساعةوكانت.للفصحالاستعدادليلة

حلًاقرنًاعشرينمنذكلهمالمسيحيةعلماءيجدلمالاَنهـالى،فترةمنذمصلوبَاكانالساعة

!والدورانواللّفالكذبسوىأيضَاالاختلافلهذا

ذاهو-الشارعفيواليهودالقصرداخلالعرشعلىجالس-وهولليهودوقال5

!!!والصدقياللواقعية.ملككم

الكهنة:رؤساءفأجاب؟ملككمأصلبأبيلاطسفقال.اصلبهخذهفصرخوا5

لهم.ملكَاقيصرارتضوالماليصلبإليهمأسلمهحينئذقيصر.إلاملكلناليس

أخرىمخالفاتوهنا.اليهودهمصلبوهالذينفيكون.صليبهحاملوهوفخرج5

الله.شاءإنإليهاسنأتي

تتعجب،فلاالكثير،أمامنامازال؟الاضطرابهذافيالقارئعزيزييارأيكما

الملل.يصيبكولا

ندريولاجدَا.طويلةمحاكماتلوقا!وإإنحيليوحنا!)إنجيلفيالمحاكمةإن5

الثالثة.الساعةفيتمالصلبأنمرقسإنجيلذكروقد.الوقتمناستغرقتكم
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أما.محددةغيرفترةمنمصلوبَاكانالسادسةالساعةفيأنهقالاولوقامتىوإنجيلي

يقول.يحاكَمالواليقصرداخلمازالكانالسادسةالساعةفيأنهفقاليوحناإنجيل

النهار.منلأولىابالساعةتبدأساعةعشراثنيإلىالخهاريقسمونكانوااليهودأنالكهنة

حاليَا.صباحَاالسابعةالساعةتبدأوهي

بل،السنةطوالساعةعشراثنييكونلاالنهارلأنيصحلاالتفسيرهذاوحتى

ويقصر.يطول

الحالي،بالتوقيتالحياةكتابطبعةفيالساعةكتبواالتضاربإخفاءأرادوافلما

بدلَاالظهر(بعدالثالثةالساعةإلىظهرَاعشرةالثانية)الساعة45(27:إمتىفيفجاء

.(23:44لوقادونهكما)الإنجيلفيوبالمثل(.التاسعةالساعةإلىالسادسة)الساعةمن

منبدلًا(صلبوهحينماصباحَاالتاسعةالساعة)وكانتفكتبوا25(:15)مرقسأما

الوقت)وكانفكتبوا(91:41)يوحنامشكلةإلىجاءواوأخيرَا(صلبوهالثالثةالساعة

)وكانمنبدلًا.(.لليهود.بلاطسوقال.للفصحلإعدادايومفيصباحًاالسادسةنحو

الثانيةتوافقأنوصحتها.(......لليهود.فقالالسادسةالساعةونحوالفصحاستعدادَا

زادهالقدأبدَا!؟المصيبةهذهمنالمسيحيالكتابأنقذالتحريفبهذاهلظهرَا.عشرة

هيمحاكمةأطولكانتإذا؟كيف.النصوصتجميعمنالواضحالكذبمنبالرغم

بالتوقيتصباحَاالسادسةفيانتهتفكيفالصباحمنذبدأتوقديوحناإنجيلمحاكمة

ومرقسعليهالمقبوضليصلبواصباحَاالسادسةفيالملكعندمنخرجواوكيف؟الحالي

صباحًا؟التاسعةفيابتدأالصلبانيقول

صباحَا؟ابتدأتالمحاكمةأنيقولنفسهويوحنا

نإصباحًا.السادسةبعدالصباحيبدأحيثالشتاءفيحدثهذاأنوالمفترض5

أبدَا.يفلحلاالكذب
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:(27:27متى)إنجيلروايةإلىونعود-

(.الكتيبةكلعليهوجم!عواالولايةدارإلىيسوعالواليعسكر)فأخذ

الولايةدارإلىيدخلعلبالحكمبعدوهل؟الولايةد)رداخلالمحاكمةتكنألم

منها؟يحر!أم

د)رإلىيسوعالحاكمجنود)فأخذإلىالحياةكتابفيالنصعيروالذلك

(.الحكولمة

!مائةيسوععلجمعوافهلتصديقها.يمكنلابطريقةالأحداثيضخموال!ارلى

ليحيطواالعددلهذايتسعالذيالمكانوأين؟الآتيبهليفعلواالولايةدارداخلجندبَ

منهم؟واحدبرجل

ووضعوهشوكمنأكليلَاوضفروا)1(قرمزيَارداءَلبسوهوأملابسهعنهفخلعوا)-

يمينه(فِىوقصبةرأسهعلى

وتعذيبوباستهزاء،الغوانيالنساءثوبألبسوهثمأمه،ولدتهكماعروهلقد

هذا؟كلمنواليهودالدينورجالالواليكانأين.الحُمقَىملككأنهجعلوه

عليهوبصقوااليهود.ملكياالسلامقائلينبهوششهزئونقدامهيجثون)وكانوا

ثيابهوألبسوهالرداءعنهنزعوابهاستهزأواوبعدما.رأسهعلىوضربوهالقصبةوأخذوا

وكأنهعالِكرسىعلالشبيهأجلسواأنهمكتببرناباإنعليهوزاد(الصلبإلممابهومضوا

فأخذوا.المسيححياةعنوأفلامهمصورهمفيالمسيحيونيصورهماوهذا.العرشعلى

هذاوسكوت؟الشبجهقصةفييصدقونهلافلماذا.كتبهمفييجدوهلىمابرناباإنجيلمن

حزنهل؟لهجنديمائةضربمنتألمفهلمظلومَاكانإنمقبولغيرالمهانالمضروب

.تمثالوكأنه.يدريأحدلا؟بهواستهزائهملهإهانتهممن

عريه.علأمثيابهعلىلبسهوهلالرداء،ألبسهومنالرداءلونفيالأربعةالأناجيلاختلف(1)
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ليحملفسخروهسمعاناسمهقيروانيَّاإنسانَاوجدواخارجونهم)وفيما

ومنهمالمؤرخينبعضاستنتجالنقطةهذهومن.أفريقياشمالفيبلدالقيروان)1((صليبه

بدلًاالمصلوبهوالأفريقيسمعانأن(المصلوبهو)منكتابهقي(صموئيلفريز)د.

بالإعدامعليهالمحكومأنتقولالرومانلضريعةلأنتلاميذهمنكانوأنهالمسيحمن

عندمنخرجيسوعأن(91:17يوحنا)إنجيلكتبلذلك.الصليبيحملالذيهو

الصلب.موضعإلىصليبهحاملَاالوالي

يحملالأفريقيهذايصورونالأفلاموفي!الصليبعنه)يحملالحياةكتابوفي

.الخيالدينإنه.الأماممنيحملهوشحوعالخلفمنالصليب

برناباكتب(الجمجمةموضعالمسمىوهوجُلْجُئةلهيقالموضعإلىأتوا)ولما

اليهودأن)القدس(كتابهافيأرمستروثجكارينوكتبت،المصلوبينإعدامجبلإنه

وحيثالهيكلسليماقأقامحيث)المُرَيّا(جبلفيمدفوناَدمأنعلىأساطيرهمبنوا

أساطيرهمنسجواالمسيحيونجاءولما.الجنةمنبكبشاللهوفداهابنهبذبحإبراهيمهَمً

من،بدمهليخلصهرأسهفوقالمسيحصُلبحيثالجُلْجُئةجبلفيمدفوناَدمأنتقول

والتخريف.بالإضافةالأناجيلرواياتفيتدخلتالمسيحيينأساطيرأننعرفهذا

.ساعاتعدةفيالسائريقطعهامسافةعلىأورشليمخارجيقعجبلأنهوقيل

هامشوفي(يشربأنيردلمذاقولما.لي!ثرببمرارةممزوجَاخلا)أعطوه-

لإخفاءالحياةكتابفيصححوهالذلك)خمرَا(كتبمرقسلأن)خمرَا(القديمةالطبعة

وقييشربها(أنرفضذاقهافلماليشرببمرارةممزوجةخمرَايسوع)اعطواالتناقضات

العريضة!الشرطةهذهتوجدالنص

تعصبهم.يبينلجنسيتهوذكرهم.كالعادةالقيروانيسمعانقصةفيالأناجلاختلفت(1)
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فلابمرارةالممزوجالخلأما.بالألميشعرفلاعقلهيذهبلكيالمعقولهووالخمر

منه؟الحكمةهيوماهذا؟ملشرابعندهمكانهلندري

ثيابهمنجزَدُوهُالعسكريعنىعليها!مقترعينثيابهاقتسموا)1(صلبوه)ولما-

منها.قطعةكلتكونلمنعليهاقُرعةعملواثم،أمهولدتهكماعريانًاوتركوه

اقتسموابالنبيقيلمايتمالكيفكتبالنبوءات،تَصَئدعنالراوييتوقفولم

حذفواولذلك.مجهولواللباسمعروفةوالثياب(قرعةألقوالباسيوعلىبينهمثيابي

؟الصادقمن.الحياةكتابطبعةمنكلهالكلامهذا

ولا،وراءهأحديراجعلالكييتجاهلهأو،النبياسميتذكرلاالمسيحيوالوحي

النصهذاوضعواالقديمةالطبعةوفي،يحرفهبلمنهاقتبسالذيالصحيحالنصيذكر

وأصحهاالنسخأقدمفيوجودلهليسالنصهذاأنيعنىالمقدمةوبحسبقوسينبين

قديمَا.المحرفينبعضوضعهاالتيالإضافاتمنأنهأي

وعلبينهمثيابب)يقسمونداوديقولحيث(2218:)مزموريقصدوهو5

ابنته،زوجهقدكانالذيشاولالملكمنهربلمالهحدثماويقصد(يقترعونلباسي

ملابسه.وأخذواآخر،لرجلوزوجها،منهأخذهاثم

وراءهاالثانيزوجهاوسارزوجها،منبالقوةزوجتهاستردملكًاداودأصبخولما

هذاقالداودأنهوقيل.منهتنجبولمداودزوجهاالزوجةتلكفاحتقرت)2(.يبكي

هوأبيهقصرودخلضده،ثارالذيأبشالومابنهأماممنبيتهمنهربحينالكلام

داود.ملابسالعسكروأخذالقصر)3(سطحفوقداودنساءمنبعشرةوزناوجيشه

أعلم.والله

وعلمتا.عملئامستحيلأمرهوالنصارىكقولالمساميربا!تخدامالصلب(1)

.(341:الثافي)صموئيل)2(

.(61:22الثافي)صموئيل)3(
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كلهمجلسوابالواليالخاصةالكتيبةأنأظنلا(هناكيحرسونهجلسوا)ثم-

مبهمةالأناجيلولكن.تكفيهمكانتيسوعملابسأنأظنولا.المصلوبيحرسون

والأفلامالصورفييصورونهوهميفكر.عاقلكلتُحيّربصورةالأحوالمنكثيرفي

2(.4-91:23يوحنا)إنجيللقول.فقطجنودأربعةوحوله

كتابطبعةوفياليهود.(ملكيسوعهوهذامكتوبةعلتهرأسهفوق)وجعلوا-

الصليبأعلىوثبتوهاخشبيةلوحةعلىتهمتهكتبواأنهمهووالمقصود)تهمته(الحياة

ضخمة.لوحةاستخدمواأيلغال!بثلاثكتبوهاالأخرىالأناجيلوفي.رأسهفوق

وأين؟كبيرةخشبيةيافظةرأسهوفودتىبالغرجلجسديحتملالذيهذاصليبفأي

منهاعظمةتكسرلابحيثكفيهفيمثبتتةوهيبالغرجلجسدتحملالتيالمساميرهذه

الفصح؟خروفمئلأنهالمصلوبعنعقيدتهمفييقولونكما

علىويسقطالجسدهذاثقلتحتالعظاموتنكسراللحميتمزقأنالطبيعيمن

قليل.بعدالأرض

والصوروالأفلامالقصصفيوصفوهالذيالصلبهذاإنمعي؟تتخيلهل

جوعَايموتاْنإلاالزمنطالمهماإنسانَايقتللاالصلبأنكماعملئا.مستحيل

.أيامبعدوعطشَا

يأفيندريلااليسار(عنوواحداليمينعنواحدلصانمعهصُلب)حيمئذ-

لوقا()إنجيلمعسنكتشفهغرضلهمالرواةولكنصلبَا.اللصوصقتليتمشريعة

ناقصياقائلينرؤوسهميهزونوهمعليهيجدفونالمجتازون)وكانخطأهوسنبين

(.)يشتمونهالحياةكتابطبعةوفي(نفسكخلصأيامثلاثةفيوبائيهالهيكل

فكان،المدينةخارججبلعلوليسالمدينةداخلعامطريقفيمصلوبوكأنه

باللّهكفروافهل.كفرَاينطقونفمعناها()يجدفونقولهأما.قصتهويعرفونكثيرونالمارة
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الحديثةالطبعةفيغيروهالذلكيكفر؟يشتمهمنوكلإلاهاجعلهالراويأنأمفعلأ

أمامبالفعلهذاقالأنهوأفهم.غريبفهوالهيكلنقضهعنقولهمأما(.الحياة)كتاب

المحاكمةفيهناالراويذكركمازورشهادةتكنولم!يوحنانجيلإروايةذكرتكماالمِهود

بيتفيالمحاكمةفيقلِبماعلمواالمارةأنالمعقولمنفليس.ومرقسمتىإنجيلفي

يحضروها.لموهمالماضيةالليلةفيالمجمعأوالكهنةرئيس

يضيفالاَخرهوالمحققوكأن7(:22إمزمورإلىالقديمةالطبعةهامشويشير

داود.كتبحشما.يذكرهاأن)متى(نسينبوءة

قائلين:الرؤوسوينغضونشفاههميفغرونبي.يستهزئونيروننيالذين)كل

إلهي)إلهي:بقولهيبدأالذيالمزموروهوبه(سرَّلأنهليُنقذه.فَليُنجهالربعلىاتكل

فدودةأنا)أما:قالثملي(تستجيبفلاالنهارفيأدعو)إلهي:فيهقالثم(تركتنيلماذا

!دودة(نسانإلا

،الجبالفيمنهدأودوهربضدهأبشالومابنهثارلماقالهداودأنالمفسرونوقال

ويحبه،اللهعلىيتكلأنهقالواأنهمويعنى.ويشتمهبالحجارةيرميهاليهودبعضفكان

روايةمعيتابع.المستهزئوليسالمندهشهوفاهيفغروالذي.ينجيهوسوفاللّه

المارةكلاممعونتابعلها.حصرلاالتيالاختلافاتمعوقفةنهايتهافيولناالصلب

:للمصلوب

نأكذبَالِشيعالمؤلفهذا(الصليبعنفانزلاللهابنكنتإننفسك)خلص-

المساميرمننفسهيخلصأنويمكنه،بالحقيقةابنَادلّهأنيؤمنونكانوابالئهالمؤمنيناليهود

)جوبز(إلهمابن)هركليز(فيالوثتمِينالرومانعقيدةإنهاكلا..الصليبعنوينزل

النصارىيؤمنكمامنهمولودَاابنَادتهأنيؤمنوناليهودكانولو.وثنيةخرافةوهي
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تعذيبهبعدبالمصلوببالنافمالوالدهإهانةتكونلاوإيؤذوهأنللبشريمكنلاأنهلعرفوا

هانته!!ا

خلَّصَ:قالواوالشيوخالكتبةمعيستهزئونوهمأيضَاالكهنةرؤساء)وكذلك-

عنالاَنفلينزلإسرائيلملكهوكانإنيخلصها.أنيقدرفمانفسهوأمااَخرين

.المزعومالإلهيالابنعنالمارةقالمثلماقالواالدينعلماءأنيعنىبه(فنؤمنالصليب

)خَفَصَأما.الراويكلاممنهوبلالكفر،فييشاركونالدينعلماءأنأصدقلاوأنا

يريدالمؤلفأممثلًا؟القيودأوالصلبمنآخرينخلصالمسيحأنتعنيهلاَخرين(

والصلبالشفاءبينعلاقةفلا؟المرضىشفاءيقصدونأم؟المسيحيةالخلاصعقيدة

يمكنحتىخارقةقدراتلهمتكونأنإسرائيلملوكعلاماتمنهل:الراويونسأل

إلمرائيل؟ملكإنهقالالمسيحأنبزعمأتىأينومن؟الصليبعنينزلأنللمسيح

لتعظيمالبوليسيينخيالاتهذه.المُلْكمنهربأنه!6:51يوحنا)إنجيلقاللقد.كلا

سيأتي.كمااليأسحتىوالاستسلامالتخاذلصفةلهفأضافواالمصلوب

فلينقذهاللّهعلاتكل)قدفقالواباللّهكفرَازادواالعلماءهؤلاءأنالراويزعمثم-

علىيتفقوناليهودوعلماءكهنةأنأصدقلاوأنا.(اللهابنأناقاللأنه؟أرادهإنالآن

يوحناإنجيلمنظهركماالقتلدرجةإلىالدينعلجذَاغيورونلأنهم؟بالئهالكفرهذا

.بالذات

العلماءوخاصةصلبَاالإعدامجبلبجواريمرالذيالجمهورمعزلناوما-

يمكنولا.القهعلىيتكلوبمنبالتهيستهزئونأنهمأصدقلاوأنا،الكهنةورؤساء

الأولىالئلاثةمنإنجيلأييذكرلمبينما(اللهابن)أناقالالمسيحأنبالكذبيقولواأن

ولا،بالفعلاللّهابنهواللهعلىاتكلمنأنيزعمواأنيمكنولاهذا.قالالمسيحأن

كبيرةتهمةهذه.باللّهكافرًايكونبل،اللّهعلىمتكلهواللّهابنأنايقولمنأنيقصدوا
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كماشريعتهمفيرجمَاالقتلتستحقتهمةوهيباللّهالكفربل،اللّهعلىالاتكالىتعنىلا

سابقَا.أوضحنا

لوقا)إنجيلفيجاءمايخالفالنصوهذا(يعَيِّرانهاللصانكانأيضًا)وبذلك-

)رب(أنهويؤمنعنهيدافعوالاَخرالمصلوبيهاجماللصينأحدكانحيث!23:54

(!)ملكوتهفيوسيأتي

عقلًا!مستحيلهذا؟المحنةفيبزميلهماوانشغلاصلبهماآلاماللصانتركفهل

يقول(التاسعةالساعةإلمماالأرضعلىظلمةكانتالسادسةالساعة)ومن-

ساعاتثلاثالعصر،إليالظهر،أيالنهارمنالسادسةالساعةمنالنصارىالمفسرون

كاملة.

نظاملهابل،إنسانأيبسببتنكسفلاوالشمس..للشمسكسوفكانولعله

ذلكفيللشمسكليكسوفأيحدوثالتاريخكتبتسجلولمالفلكيونيعرفهمحدد

نأبقولهانفرديوحناإنجيلأنوخاصة.يزعمونكماللأرضإظلامحدوثولاالزمن

يحملوهو،السادصةالساعةبعدمنهخرجثمالواليقصرفيمازاليسوعكانالفزةهذه

ساعاتعدةإلىتحتاجالمسافةوهذه،الإعدامجبلإلىالمدينةخارجإلىبهوسارصليبه

منمتعبوهوعليهبالغرجللصلبيكفىضخمَاصليبَايحملبمنبالكمفماسيرَا،

بالنهار.والمحاكماتالليلطوالالتعذيب

؟الظلامأثناء(التاسعةالساعة)ونحو

تركتنيلماذاإلهيإلهياي.شبعتنيلما..إيلِىإيليقائلَا:عظيمبصوتيسوع)صرخ

إيليا(.يناديأنهقالواسمعوالماهناكالواقفينمنفقوم
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اللغةهيمايعرفأحدفلا!الوحيطذاأوالراويطذاأوالمصلوبلهذاعجئا

)ألوى(تمامًانحتلفبكلاممرقصإنجيلراويكتبهاوالتيالمصلوببهاصرخالتي

النطمَين:بينيختارآناالقارئوعلى،تحتوالثانيةالألفحرففوقإحداهمابهمزتين،

.لوىوإ،لوىأ

.إلوي،ألوي،إيي:رواياتثلاثعندنافأصبح

لمأنهإلا2(!12:5)يوحناويهودويونانيينرومانيينمنهمالواقف!تأنومع5

أنهفهمالجنودوأحد!!)إيليا(!يناديأنهفهموابل،اللّهيناديالمصلوبأنأحديفهم

!نرىسوفكماعطشان

بسببعقلهاخلأو؟الحلقوجفافالتعذيببسببالمصلوبلسانالتوىفهل

؟الموتسكرات

إلههوك!نأو؟الحاضرونيفهمهلابكلاميناديفلماذا،يزعمونكماإلهَاكانوإذا

لإله؟اهذا

فلماذا!متىإنجيلأصلهوالذي)مرقس(إلاالروايةهذهفي)متى!يؤيدولم5

ويوحنا؟لوقاأنكرها

)مزمورمنمُقْتبَستركثني؟(لماذاإلهي)إلهيكلامهمعنىأنهناالمذكورالقول5

صلبه!عنالنبوءاتليتممبهنطقالمصلوبأنالنصارىالمفسرونويزعم22(

معناهاهووما؟الكلماتبهذهالمصلوبيصرخأنمنالهدفهوما:أسألهموأنا

بالقدر؟يؤمنولااللّهرحمةمنويائسومذنبعاصِإنسانأنهإلاالموقفهذافي

الافلسطينيوناستعبدهمحيناليهود،عننيابةداوديتكلمالمزمورهذاوفي5

بالثهيستنجدوهو(،طالوتأي)شاول.عليهالسابقالملكحكمأيامفيلسنوات
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تركتنيلماذاإلهيإلهي)فقال،نالفلسصينيوأليذلهمذنوبهمبسببتركهمأنبعد،لينقذهم

أدعوالليلفي.ليتستجيبفلاأدعوالنهارفيإلهي؟زفيريكلامعنخلاصيعنبعيدَا

فلماتكلواعليك)؟(إسرائيلتسبيحاتبينالجالسالقدوسوأنت)؟(ليهُدُؤَفلا

أنتأميبطنمن....الشعبمنومحُتقرٌالبشرعندعار.إنسانلافدودةأناأمايخزوا.

صلبَا.كانأنبعدقلبهذابأي(كالشمعقلبيصار.إلهي

(22:14متى)إنجيلراويعنهقالوكماالمسيحصلبعننبوءةهذهكانتفلو

(.الله)عبدعنكلامهذابل(؟إنسانلا)دودةالموقفهذافيأنهداودوصفهفكيف

بالنهارأوبالليلاللهدعاكلمايسوعكانوهل؟الصلبمنفعلَايسوعقلبذابوهل

لاَبائه؟استجابكما-لهيستجيبلا

داودقالكمافقطالثه()عبدأنهفليؤمنواالمصلوبيسوععنالمزمورهذاكانإن

(.إلهيأنتأميبطن)من

وأخذمنهمواحدركض)وللوقتللجمهورالعج!بالفعلردمعيواقرا-

(.وسقاهقصبةعلىوجعلهاخلَأوملأهااسفنجة

فكيف.المرةهذهشربيسوعأنويتضح)متى(روايةفي)خل(مثروبثانيهذا

!ادريلا؟إصفنجةمنمصلوبإنسانيشرب

هذهإلىعطشانَاالمصلوبكانفهلالظمأ.لِرويولاعلمىِحدعلىلاخوالخل

معبود.منياله28(؟:91لِوحنا)إنجلِصيروىكماليثربهالدرجة

يخالفهوسوف.معنىبلاكلام.ندريلاماذا؟يزك(اتركفقالوالباقون)وأما-

التأليف.رواياتتكونهكذا.كالعالةالأخرىأناجيلالثلاتة

يناديأنهفهمواكلهمفالموجودونإذًا(ويخلصهالليايأتيهلىالنرىوقالوا-

المسيحية.وعلماءالراويتفسويكذبوهذاإيليا.
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بولسعقيدةوبحسب(الروحوأسلمعظيمبصوتأيضًايسوع)فصرخ-

العقيدةوتقول114)1(2:)عبرانيينإبليسهوالأرواحقابضفإن،والمسيحيين

روحليقبضإبليسجاءحتى،اللحظةهذهلأجلإبليسبخداعقاميسوعأنالمسيحية

منهوأخذتإبليسعلىوقبضتالإلهروحوخرجت،إلهروحبأنهاففوجئالمصلوب

إلىآدمأياممنالأشرار،مع،والصالحينالأنبياءكلإبليسحبسحيث،الجحيممفاتيح

الجحيم.إلىاللاهوتومعهانزلتالتي،المصلوبلإلهاروحمنإبليسوهرب.المسيح

،النحاسمتاريسهوحطمالحديدالجحيمأبوابفكسرفهربوا،عرفوهبؤابوارآهفلما

)ونسىأبيهإلىبهموصعدمعهأخذهمالمخلصبالابنآمنفمن،فيهالتيالأرواحوبشَّر

جثةحيثالقبرإلىباللاهوتالروحنزلتثملوقا(إنجيلسيذكرهالذياليميناللص

الفداء.وتئَمالصلبقبلمنكانكمامتجسدَا!!افقامفيهودخلتالمصلوب

بالإلهوكافرةالتوحيدعنغائبةعقولاخزعتها،ترونكماوثنيةخرافاتهذه

المعاصرةالمسيحيةالمؤرخةذكرتهاالتيالكنيسةتعاليممنلكمنقلتهاوقدالكاملالواحد

إ)2(.القبطيةالكنيسة)قصةكتابهافي(المصريحبيبإإيريس

:المصلوبعنالروايةتلكمعوقفاتلناوهنا5

؟القدسالروحغيرروحله)يسوع(المزعومالإلههذاهل-ا

والروحالأبعنيزيدالابنبينما؟متساويةالثلاثةالأقانيمأنزعموافكيف

يومذاتحمامةجسدلهالقدسوالروح،إنسانوروحإنسانجسدلهبأنالقدص

الرسلأعمال)آخريومذاتوامرأةرجلوعشرينمائةعلىمنقسمةنارألسنةفيوتجسد

2:.)3

الموتى.أرواحيقبضونالذينهمالملائكةأنالميحقال2(61:2لوقا)إنجيلفي(1)

ردا،م179شة63رقم-فيلوثيؤس/المصرىالطريركرصالة.الثالثالكتاب.القبطيةاليه!ةقصة21(

أثناصيوس./الاْنطاكيالبطريركاستفسارعلى
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انبثقالطوائفبعضعندوالابنوأرسلهما،الروحمنهوانبثقالابنولدوالاب

والمارونيين!)الكاثوليك،وأرسلهالروحمنه

ماتأمفقطالجسدمات،روحهأسلمعندما()يسوعالمزعومالإلههذاوهل2-

)جسده(ناسوتهيفارقلم)الإلوهية(لاهوتهأنيقولونلأنهمبالجسدالمتجسدالإله

ينفصل؟لااتحادًاواتحدا،عينطرفةولاواحدةلحظة

!يزعمونكماللبشركافارةالإلهيكونفلا،ماتالذيهوفقطالجسدأنقالوافإن

بقتلالبشريةلكلوحواءاَدممنالموروثةالخطيةليمحيالإلهتجسدسببهوهذاأن

لإله!ا

يستحقإلههذايكونفلاالمزعومةالكفارةلسَمالجسدمعالإلهماتوإن5

روحه.قبضمننعبدأنيجببل،العبادة

)الإلوهية(اللاهوتانقسمهل،جسدهروحهوفارقت،روحهأسلموعندما3-

والجسد؟الروحبين

الجحيم؟فيالروحورافقالقبر،فيالجسدرافقهل

هووما؟اللاهوتهذافيهمايتواجدفكيفوالاَخرةالدنيافيمكانينأسوأإنهما

تواجدسببهووما؟ووحشتهالقبرظلمةفيليؤنسهاهل؟الجثةمعالإلهتواجدسبب

الأنبياءمعيحبسوهالئلاالشياطينمنلحمايتهاهل؟بزعمهمالجحيمفيالروحمعالإله

.خرافاتهذه؟الشياطينهزيمةفيالروحلتسمَخدمهأمالسابقنِ؟

الجحيم؟أهلأمالجحيمحراصهمالشياطينهل-4

بموته؟إبليساباديسوعأنكتبحينالعقيدةهذهمخترعبولسصدقهل-5
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يسوعأنابتدعهاالتيالعقسِدةفيصدقوهفكيفكلا.(2:41)عبرانيينرسالتهفي

اللّه؟ابنهو

)مزمورإلىالخلموضوعفييشير0391سنةالقديمةالطبعةهامشوفي5

إلىدخلتقدالمياهلأنياربخلصنىِ)باختصار(:قالداودأنفيهوجاء21(96:

ببس..صراخيمنتعبتمفر،وليس،عميقةحمأةفيوغرقت(يغرقكانالعلهنفسي

تخفَ،لمعنكوذنوبي..حماقتيعرفتأنتاللهيا..إلهيانتظارفيعينايكقَت..حلقي

..إخوتيعنأجنبيَاصرت..وجهيالخجلوغطىالعار..احتملتأجلكمنلأني

أناأما..عليوقعتمُعَيِّريكوتعييراتأكلتنيبيتكغ!يرةلأن..أميبنيعندوغريبَا

فلاالطينمننجنيخلاصكبحق..لياستجبرحمتكبكثرةاللّهيا....صلاتيفلك

علىيدعواداودأخذثم.(خلًأ.يسقوننيعطشيوفيعلقمَا،طعاميفييجعلون..أغرق

اللهاسمأسبح..فليرفعنياللهياخلاصك..وكئيبفمسكينأنا)أما:قالثم.أعدائه

المصلوبشربعنيتنبأكانفإن،نهايتهإلىهكذاواستمر.(بحمد..وأعظمهبتسبيح

ويائس،ذليلولكنهدقه،عبدفهو،المصلوبعنكلهالكلامفليقبلوازعمواكماللخل

باليأسيشعرونلاالأنبياءلأنالشبيهصلبمعيتفقوهذا،لينقذهلخالقهيصليفأخذ

أبدَا.النّهرحمةمن

بدعاءاللهإلىويصرخالشبيههوأنهنقولالمصلوبعننبوءةهذهأنقبلنافإن

نأأما،صلئنَهُعَلَنهِوَسَلًصَمحمدالنبيبدعاءوندعواالمسلميننحننفعلكماعلةِأدشَلامُداودلنبيا

وأين،والخزيالذنوبوكثرةبالحماقةوصفهفكيفإلهابنأوإلهعننبوءةهذهتكون

(!أمىبنىعند)غريئا؟الصارخ(أُم)بنيهم
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عر363حور

المهم:الجزءهذافيافىناجيلبينلللإختلافاتنأتيَثم

باختصارالاَتيفيعنهاختلف،متىإنجيلأصلوهو(15:16مرقس)إنجيل-ا

شديد:

يًا.فهـثىترداءرليى!اقا()أرجوأدبسوهالع!سسص-أ

ث-!بمرارةممزوجًاخلًآليسرر،يقبلديشرببحُ!طُز!جة)خمرًا(دآعقو23-

!يشربآنيردلم!ذادتى

ابتدأتالمحاكماتأتهذارلمعنىةصبا!االتاسعةأي،أسثالثةاالساعةفي3صلبو3-

جذا.غريبوهذاالانجر،في

قبلكانأنهقالاولكنهما،الصلبساعةيحددوافلملوقاوإنجيلمتىإنجيلأما

السادسة.بعدقالويوحنا،السادسة

اليهودإ.ملكيسوعهو)هذاوليس،فقطاليهود()ملكعِلَّتهعنوان-4

منفهذه(الصليبعنفانزلاللهابنكنت)إنالكهنةولاالمارةيقلولم5-

متى(.)إنجيلكاتبزيادات

مؤلفزياداتمنأيضَافهذهالخ(...فلينقذهاللهعلىاتكل)قدالكهنةيقلولم!-6

متى(.)إنجيل

له،يحلوكمايفهمهاقارئوكلشرحناكما)ألوى(التاسعةالساعةصرخة7-

؟نصدقأيها!إلوى..ألوي..)إيليلغاتبئلاثالصراخفأصبح)إيلي(وليس

الجمهورقولمنبدلَا،معنىبلاوهي)اتركوا(القائلهوالإسفجنةحامل8-

(!)اترك:()متىعند

حالَا.نذكرهوسوف،القديسينأجسادوقيامالزلزلةيذكرلم-9

فينحتلفتانوهما(زبديابني)أمبدل)سالومة(منهن:الجليلمنالنساء-ا"

.النصارىتاريخ
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الاَتي:فيعنهمااختلف36(23:لوقا)إنجيل2-

وليسعليهللمقبوضألبسهالذيهوالملكوهيرودسلامعَا،كانالثوبا-

الوالي.بيلاطسجنود

الصليبعليهووضعوا،الحقلمناَتيَاكانقيروانيَّارجلَا،سمعانأمسكوا2-

!يسوعخلفليحمله

)يا:لهمفقال،عليهويَنُحنيلطمنكُنّوالنساء،الشعبمنكثيرجمهوروتبعه3-

أخبرهنثم....(أولادكنوعلىأنفسكنعلىابكينبلعلي،تبكينلاأورشليمبنات

...الإنجابوعدمالموتفيهايتمنونأيامعن

(الحياة)كتابطبعةوفي،لصينوليسا،معهليقتلامذنبينآخرينباثنينجاءوا-4

(.)مجرمينإلىغيروها

(.يفعلونمايعلمونلالأنهملهماغفرأبتاه)يابهدوءقالالصلببعد5-

هوكانإن..).قائلينالرؤساءومعهمبهوسخرواينظر،واقفَاكانالشعب6-

(.نفسهفليخلصاللهمختارالمسيح

ملكأنتكنتإن:قائلينخلَألهيقدمونوهمبهاستهزأواأيضَاوالجنود7-

نفسك.فخلصاليهود

به.الاستهزارمنأبرياءفالكهنةإذَا5

الصلب.بدايةعندخمرَاولاخلَألهيقدموالم5

ذكرهوما)متى(ذكرهمابين()وسطعنواناليهود(،ملكهو)هذاالعنوان8-

ورومانيةيونانية:لغاتبثلاثمكتوبأنهزادولكنهمنهما،أييغضبلالكي()مرقس

وعبرانية!
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)إن:لهقائلَا!(بهيكفر)أيعليهمجدفالمصلوبينالمذنبينمن)حدوكان9-

كتبااللذانوأمرقس()متى(كتبهمابعكسوإيانا(!نفسكفخقَصالمسيحأنتكنت

يُعَ!رانه.كاناللصينأن

؟الموتمننفسهيخلصأنيمكنهمسيحأيأنقالالذيمنالوقا(نسألو

كلا.؟كتبهمأواليهودعقيدةفيذلكجاءوهل

...الثهتخافأنت)أوَلا:لهوقالالأولانتهىالآخرالمذنبأنقائلًالوقاويكمل

هلعجإَملكولَك(فيجئتَ!تىيارب)اذكرني:ليسوعقالثمشيئَا(،يفعللمهذا

يصدقهالاخرافةهذه؟ملكوتولهيعودوأنهصلبًايموتالربأنالمذنبهذايعرف

عاقل.

قال(.الفردوسلهمعيتكوناليومأنكلكأقولإالحق:يسوعلهفقال-أ"

بل،التاليةالأيامفيولااليومذلكفيالفردوسإلىيصعدلمالمسيحأنالمسيحيونالعلماء

عادتثمالسماءفيأبيهإلمماالأبراربأرواحصعدحتىأيامثلاثةفيهوظلالجحيمإلىنزل

اليهودمنمختبئايعيشيومَااربعينوظلفقامجثتهفيدخلتحيثالقبرإلىروحه

الدينونة!بعدإلاالفردوسيدخلولن،أبيهيمينعنوجلسصعدثم،والملك

نسيه؟أماللصخدعهل؟المصلوبربهمقوللتفسيرالحلهوفما

طوالالخطأتصحيحيتملمولماذا؟أصلههوفما.الزجمةأخطاءمنهذاإنقالوا:

كتابهميقرأونلافإنهم.بهيشعرونلاالمسيحيينلأن؟الزمانمنقرنَاوعشرينواحد

ليقولوا،المصلوبتأليةلأجلالبوليسيينالكهنةإضافاتمنأنهأقولوأنا.يفهمونهولا

!يموتوهومعبودَارئاكانأنهللعوام

لذ!هـوها.حدثتولوالأخرىالثلائةالأناجيلتذكرهالمالرزايةوهذه
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متىذكربينما.حيئوالمسيحالظلامأثناء)ستارته(الهيكلحجابانشقا-ا

.المصلوبموتوبعدالظلامانتهاءبعدانشقأنهومرقس

(.روحيحاستويديكفيأبتاه)يا،يصرخولم،عظيمبصوتيسوعنادىثم-21

النداءيذكرولمالروحأسلمثم(.أبتاه)يابقولهإليهيتذللوهوعنهبعيدأباهأنومعناه

؟إ.تركتنيالماذااليائس

ذلك،ينظرونبعيدمنواقفين،الجليلمنيتبعنهونسائكنمعارفهجميعكان-13

يوحنا.وسيخالفهم،ومرقسمتىقالكمافقطالجليلنساءوليس

وروايةآخرمسيحعندهالوحيد،العيانشاهد15(91:يوحنا)إنجيل3-

سبق:مالكلمخالفة

روايتيبعكس،وصلبوهبهفمضواالكهنةلرؤساءيسوعأسلمبيلاطسالوالي-ا

النقطة.تلكفيواضحةتكنفلمالوقا!روايةأما(.و)مرقس()متى

ولم()1(،)الجمجمةلهيقالالذيالموضعإلىصليبهحاملوهويسوعفخرج2-

السابقين.الثلاثةمخالفَا(القيرواني)سمعانروايةيذكر

وليس(ولاتينيةويونانية)عبرانيةلغاتبثلاثالعنوانبيلاطسكتب3-

السابقين.لكلبالمخالفةاليهود(ملكالناصري)يسوعوهوالوقاإ،كقول)رومانية(

اعزاضهم.الوالييقبلولم،الكهنةرؤساءفاعترض

كقولالثيابكلعلىوليسفقطالقميصعلىقُرعةعملواالعسكر4-

السابقين.

المجرصين.شقاعتادواحيثالجمجمةجبل87(17:2برنابا)إنجيلذكر(1)

)يهوذا(.يعنىوهو.تحقرِهقيمالغةعريانَا-الثبماأي-صلبوهوهناك
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أناجيلالثلاثةكقولبعيدمنوليسالصلمِب،عندواقفاتنساءكانت5-

يوحنامع،المجدليةومريمكلوبا،زوجةمريم،أمهوأختأمهمريم:وهن،السابقة

الإنجيل.هذاصاحب

)هوذاالإنجيللصاحبوقال(ابنكهوذاامرأةيا)هدوءبكللأمهقاليسوع-6

حتىتمامَاشيءكلمنيئسالمصلوبأنيعنىوهذاخاصتهإلىالتلميذفأخذها(.آمك

أمهأختيكنألم؟أيامثلاثةبعدسيقومأنهقالأنهزعموافكيف.الحياةومنأسرتهمن

لمسيحيكنألم؟لتلميذهإعطائهامنبدلاالقليلةالأيامهذهخلالأمهلهيرعونوأسرتها

أمه؟رعايةيمكنهموأخواتإخوةالإنجيل

،الفردوسفيلصولاصراخلا،كملقدشيءكلأنيسوعرأىهذاكلبعد7-

ياللبساطة!.بالصليبالمارينأولصينأوكهنةتجديفولا

!النبوءاتأيالكتبتتملكي،عطشانأناقال8-

(أشخاص)عدةفملأواندريلالماذا؟خلَّا..مملوءموضوعًاإناءوكان9-

يسوعأخذفلما)إ(فمهإلىوقدموها()بوصةزوفاعلىووضعوها،الخلمنإسفنجة

أرستقراطيموتمنياله.الروحوأسلمرأسهونكَّسأُكمل()قدقالالخل)شرب(

ولوقا.ومرقسمتىعنديائسَاصرخالذيالذليلغيرمتعالٍبملكيليق

مات،قديسوعأنووجدواموتهما.لتعجيلاللصينساقيكسرواالجنود-ا"

وماء!دمخرجوللوقتجنبهفيبحربةأحدهمطعنهذلكومع

مطلقَا.الطبفيعلميتفسيرأيلهليسوهذا

كلها.وليستالاختلافاتبعضهذه5
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شاهدوجودوتنفىللمسيحالقصةحدوثتنفىالجوهريةالاختلافاتوكثرة!

إلهي.وحيوجودوتنفىعيان

حجاب)وإذا:قولهالخرافاتأكبرومن5(:271:)متىمعالروايةونكمل-

تشققتوالصخورتزلزلتوالأرض،أسفلإلىفوقمناثنينإلىانشققدالهيكل

بعدالقبورمنوخرجوا.الراقدينالقديسينأجسادمنكثيروقامتفتحتوالقبور

إ.لكثيرينوظهرواالمقدسةالمدينةودخلوا.قيامته

يذكركمانحتلفةأنواعمنخيوطمنمصنوعةستارةفهوالهيكلحجابأما5

وفيه()القدسوهما،مذبحمنهماكلفيمكانينبينيفصل31()1(:26)خروجكتابهم

مذبحيوجدحيث(الأقداسو)قدس،عليهوالقرابينالحيواناتجثثلوضعمذبح

!معجزةهذهأناعتبرواوقد.ملاكينتمثاليوعليهالعهدتابوتومعهللبخور

سالالذيبدمه،الأقداسقدسإلىدخلموتهبعديسوعبأنبولسلهمويفسرها

اليهوديالكهنةرئيسيذبحهاكانالتيوالعجولالتيوسدممنبدلَاالصليبعلى

يسوعوجعلالحيواناتدمعنعوضَايسوعدمفجعل.الأقداسقدسإلىليدخل

انظر.إلههاللهلمشيئةتنفيذَاهذافعليسوعأنوزعم،والعجولالتيوسبدلذبيحة

9(.-4:ا155،-911:)عبرانيين

القيامة،عندالحدثهذاوسيكرر،الزلازليحب)متى(فإن:الزلزالوأما5

.الأخرىالأناجيلعنمنفردَا

والرسائلالأناجيلإهمالولكنالشمسلكسوفتبعَاطبيعئاالزلزاليكونوقد

حدوثها.ينفيالقصةلتلك

(.حاذق()خياطحائكصنعة.مبروموبوصوقرمزوأرجواننجونىاسمامنحجابَا)وتصفع(1)
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همومنتفسَح؟قبروكم؟كانتأينالراوييخبرنالم،تفتحتالتيوالقبور5

صحابها؟أ

السابقين.الأنبياءأنهمالنصارىعلماءعنهافقالالراقدينالقديسينأجسادأما5

أنهمأي،يرقدونبليموتونلاوأنهم،تبلىلاالمَديسينأجسادأنمسيحيةعقيدةوهذه

هممنالاَنإلىأحديدريولا.المعجزاتعملعلىيقدرونوأنهمقبورهمفيأحياء

!؟نهاشِهمكانتوكيففعلوا؟ماذاندريولاقاموا؟الذينالأنبياء

الذىِومنلماذا؟!قيامتهبعدلاإمنهايخرجواولمقبورهمفيظلواأنهموالعجيب5

!يعرفأحدلا؟شاهدهم

فلماذاخارجها؟المسيحبصلبأورشليمتقدستهل.المقدسةالمدينةدخلواثم5

منها؟وتشتيتهمأهلهاوهلاكبدمارهاالاَخرونوالأنبياءهووتنبأعليها؟المسيحدعا

المسيح.يخالفالمؤلفإن

واحدأييشهدلمولماذا؟لهمقالوافماذا.لكئيرينظهرواهؤلاءأنالخرافةوقمة5

بذلك؟

التلاميذ.ورسائلالأناجيلأهملهالماحدثتقدكانتلوالخطيرةالروايةهذه5

نفسه؟المسيحقيامةمعجزةمنحتىكلهاالمسيحمعجزاتمنبكثيرأعظممعجزةفهىِ

المسيح.ميلادقبلسنةستمائةمنماتالمسيحقبلنبيآخرلأن

الجحيمإلىونزولهالمسيحبدمالفداءفيعقيدتهمتنفيفهيحدثتقدكانتدهان5

.(9-4:8)أفسسرسالتهفيبولساختراعبحسب،الجحيممنليخرجهم

ف!اذا.يزعمونكماالفاديالإلهالمسيحبحقيقةليخبرواقامواأنهموالمفترض5

قبورهم؟إلىرجعواأمعاشواهل؟مصيرهمهووما.مؤرخأييخبرنالمقالوا؟
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يطوفإبليسأخذلما(ه:4)متىإلىإشارةالقديمةالطبعةهامشفيوأجد5

.مغزىذاتإشارةمنيالها.المقدسةالمدينةهيكلفوقبيسوع

54(:ة26)متىمعونكمل

وقالواخافواكانوماالزلزلةرأوافلمايسوعيحرسونمعهوالذينالمئةقائد)وأما-

اللّه(.ابنهذاكالنحقّا

5(.8:)متىفيمئةلقائدقصةتوجد5

لأن؟يتفقلاوهذاهنا.المذكورالشخصنفسهوأنهالنصارىالمفسرونوقال

إي!انه.المسيحومدح،بالئهآمنوقدالبلاد،شمالفيكانالأولالقائد

يسوععذبواالذينوهم،اليهوديةواليعسكرهمهناالمذكورونوالجنود5

جخديمائةكانواأنهمللقارئليوحيكبيرةبرتبةضابطمعهميضعوالراوي.وصلبوه

كعادته.للمبالغة

أمرفهذااللّه()ابنالمصلوبعنالرومانيينوقائدهمالكفارالجنودقولأما5

كبيرأنيؤمنونواليونانوالبابليينوالفراعنةوالبوذيينالرومانالكفاركلأنعادي

خارقةقوىوذوالبشرصفاتلهإلهابنمنهاوُينجبالمعبدفيجميلةفتاةيتزوجالاَلهة

هركليز(.:)مثليقتلوهحتىمشاكلهمحللأجلالأرضإلىويرسله

سقطةفهذه)الإله(.بل)الله(يقولونفلابالثه،يؤمنونلاالكفارولكن5

يعبدهالذيبالئهيؤمنونكانواالكفارهؤلاءأنللقارئيوحيأنيريدأنهأم.للمؤلف

الصليبعلىبصراخهإلايعرفوهلموأنهمابن؟لهيكونأنيمكنأنهويعرفوناليهود

71بأفلهمقالالإنجيا!مسيحلأنمجرميناليهودفيكون؟موتهأعقبتالتيوالزلزلة

صدقه؟علامةهوالصليبعلموتهوأن،يصدقوهولماللّه
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المطموسة.العقولوذوالجاهلونإلايصدقهالاخرافاتهذه

خذوني.يقول!المريبيكاد.الراويروايةكذبعلىالدليلهناأجدوأنا

لمفلماذا؟اللهابنهوالماقتوليسوعأنوجنودهالقائداَمنهل:الراويواسأل

اوالمزعومةوالقيامةوالملاكالزلزلةرأواالذينالقبرحراسمنهمكانولماذا؟يعبدوه

رواةذلكلذكروعبدوهبهاَمنواكانوافلو؟التاليالإصحاحفينحكيسوفكمايؤمنوا

(.)متىوأوَلهُملأناجيلا

؟وجنودهالقائدقالهوماحدثفيماالواقفوالشعبوالعلماءالكهنةرأىهووما

المنطقة؟نفسفيالواقفاتيسوعأتباعالنساءرأيهومانسألوكذلكيدريأحدلا

تقومأن،التصديقمستحيلأمرهذا؟الوثنيةوالعقيدةالحوادثلتلكأثرَانرىلاكيف

منهم،يسوعأتباعحتىاليهود،بينمااليهود،إلهابنهوالمقتولإنالكفارويؤمنالزلازل

!يؤمنونلاالكتابعلمعندهمالذين

ونتابع:.وثنيةوعقيدةخرافيةروايةتلكإذَا

الجليلمنيسوعتبعنقدكُنَّبعيد،منينظرنكثيراتنساءهناك)وكانت-

مأأنوأظنزبدى(ابنىوأم،ويوسىيعقوبأمومريمالمجدليةمريموبينهن،يخدمنه

.(3()6:1و)مرقس(13:55)متىفيجاءلمانظرَا،أمهمريمهيويوسىيعقوب

للقيامةعيانكشهوددورهنليبدأالقصة!االنساءيُدخلالمؤلفابتدأوهنا

وكذلك.تمامَااختفىالمجدليةمريمإنجيلحتى.شهادةأيلهمنجدلمولكننا،المزعومة

أظن.ماعلىبابارومامكتبةفيالفاتيكانفيكلهاوهي.يسوعأممريمإنجيل

عندتا.ههنااْخواتهليستأو.ويهوذاوسمعانويوسىيعقوبوأخومريمابنالنجارهوهذا)أل!(1)
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والأولادوالزوجالأسرةالنساءتتركأنيرضىالمسيحأنيعقلالذيومن

منتلاميذهوعلىعليهولنفقن،الجنوبأقصىإلىالشمالأقصىمنليتبعنهوالإخوة

3(؟-82:لوقا)إنجيلذكركماأموالهن

أورشليم؟دخولهثناءأالنساءهؤلاءكانتوأين5

؟الرحلاتهذهطوالطيقمنكنوأين5

والتعذيب؟المحاكمةثناءأالنساءهؤلاءكانتوأين8

الصلب؟وموعدبمكانعرفنوكيف5

.النصارىوكلأيضًانحنوكذلك.يعرفانلاوالراويالنصرانيالوحيإن

تتبعهمأنراضونوتلاميذهالإنجيلولسوع،رابطولاضابطبلانساءهؤلاء5

لقوارببايتنقلوهويتبعنهكنوكيف.سنواتثلاثطول(1)ومدينةقريةكلفيالنساء

يابَا)2(؟!اذهابَا

إجابة.بدونكثيرةأسئلة

تلميذًاكانأيضاوهويوسفاسمهالرامةمنغنيرجلجاءالمساءكان)ولما-

!ليسوع

أورشليم،عنجذابعيدةاليهوديةمقاطعةشمالأقصىتقعصغيرةبلدهي()الرامة

عرفوكحِفوأينفمتى.السامرةهيكبيرةمقاطعةيسوعكانحيثالجليلوبينوبينها

الأغنياء)3(؟يحبيسوعكانمتىومنذ،حياتهطول()الرامةمنيقتربلمالذييسوع

؟يسوعتلاميذبيناسمهإنجيلأييذكرلموكيف

8:ا-3()1(!لوقا

4:35،5:21(.)2()مرقس

91:12-24(.)3()متى
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كتّانفيولفَهالجسدفأخذ.إياهبإعطائهفأمربيلاطمسمنيسوعجسد)وطلب-

كبيرَاحجرَاوخرجثم)!(الصخرةفينحتهقدكانالذيالجديدقبرهفيووضعه،نقيئ

عليها؟صلبوهالتيالصخرةيعنىهل(،ومضىالقبربابعلى

الكفن؟قبلللجثةغسليوجدألا

صخرةعليهدحرجأنهحتىاليهود؟عندللدفنومراسمصلواتتوجدألا

ومضى؟

سطحتحتالترابفيحفرةفي،الإسلامفيندفنمثلمايكوناليهودعندوالدفن

للدفن.الحرفيالمعنىهوهذا.بالترابالجثةويغطونالأرض

؟صخرةفيقبرَالنفسهنحتالغنييوسفأنالراوييزعمفكيف

فيهايدخلواسعةحجرةإلىتحتاجلتمثيليةمسرحًايخترعأنيريدالمؤلفإن

.نرىسوفكمامنطقيةغيربصورةويخرجونالممثلون

فيجبلأسفلكهفعلىعثرواالمسيحيينأن()القدسكتابهافي)كارين(وتذكر

.اليومإلىالمعروفوهو،المسيحقبرهوهذاأندليلأيبدونفزعموا،الرابعالقرن

الملكقامحيث(617:)دانيالبروايةالهامشفييستشهدالقديمةالطبعةوفي

وختمةالجبفتحةعلىحجرَاووضعللأسودجُحثفيدانيالالنبيبوضعالفارلصي

.يسوعقبرقصةبقيةفينراهسوفماوهذاأحد.لهيفتحلئلاعظمائهوخاتمبخاتمه

بدونالقبر(تجاهجالستين؟!)أمهالأخرىومريمالمجدليةمريمهناك)وكانت-

هدف؟

دعاء!ولا،صلاةلابكاء،ولا،حزنلا
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فالمعروف.جاهللرجلركيكأسلوبهذاالاستعداد(بعدالذيالغد)وفي-

يكتبأنللراويالأيسرفكان.للسبتالاستعداديوميدعونهالجمعةيومأناليهودعند

إ.السبتيوم)وفي

.آناجياِالثلاثةمخالفًاللفصحالاستعدادجععهشقد(91:41يوحنا)إنجيلأما

تفسيرعندهم.لهاليستكبيرةعقدةهذهو

!آصتذدهـقاقدسي!ياا:اتع!تشاطست6بياإر!الفريسيوتالكهنةر!!اء)اجتمع-

الثالثاليومإلىالاقبربضبطفَمُرْ.أقومأيامثلاثةبعدإنيحيئوكحوقالالمُضِلذلك

الضلالةفتكون.الأمواتمنقامإنهللشعبويقولواوشرقوهليلًاتلاميذهيأتيلئلا

كماواضبطوهاذهبوا.حراصعندكمبيلاطسلهم:فقال.الأولى!نأَشَزَالأخيرة

الحجر(وختموابالحراسالقبروضبطوافمضوا.تعلمون

اليهودعندمقدسالسبتيوملأن؟حدثقديكونأنمستحيلالاجتماعوهذا

28(:18يوحنا)إنجيلولأن(01-52:8)خروجكتابهمبنصعملأيفيهومحرم

لئلاالكفارعنديدخلواأنلليهوديحلولاالفصحيومكانالسبتهذاأنقال

الفصح!يأكلونفلايتنجسوا

.اليومإلىالمسيحيسوعفيعقيدتهمهوالمُضِل()هذاالمصلوبعناليهودوقول

لأن؟كذبةتبينللمؤلفسقطةفهو(أقومأيامثلاثةبعدإنيإقالأنعنهقولهمأما

أيامآخروفيمنعزلةأماكنفيانفرادعلىلتلاميذهإلاالكلامهذايقللمالإنجيلمسيح

نِخ!هـنامب!؟والفريسيونالكهنةرؤساءعلمأينفمن(91-02:17إمتىمعهمحياته

نفسه.يفضحالكاذبهوفها.الراوي
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القبرعلىالحراسووضعوافمضواوالختمالحراسأعطاهمالواليأنوالواضح

السبت.يومنهارفيالحجروختموا

لكم.ذكرناهاالتيدانيالوقصةالإنجيلمسمِحقصةبينالتشابهيأتيوهنا

لاالذينبعضجاءفقدبرنابا؟إنجيلروىكمابالفعلحدثالذيهووهذا

اليومفيالكهنةرؤساءجاءثم.مباشرةدفنهبعدالقبرمنيهوذاجسدقواوصاللهيخافون

فيالموتمنقاميسوعأنالجسدسرقواالذينأولئكفأشاع.القبرحراسةوطلبواالتالي

عليهيقدرلاولذلكاللهابنأنهوأشاعواالفتنةفحدثت.بذلكأنبأهموأنهالتالياليوم

22(.:2الرسل)أعمالكتابصاحببولسعقيدةهيوهذهالموت

بالنبينفسهيشبهولايونانبالنبينفسهيشبهالمسيحكانلماذانسألط:وهنا

؟دانيال

دانيالأماأحد،يعرفهولاإليهالبشريصلأنيصعبمكانفيحيَّاكانيونانلأن

هذافيالذييكنفلمالملكوختمحراسوعليهالبشريعرفهمكانفيمحبوشافكان

يوحنا)إنجيلفيالمسيحكلاممعيتفقوهذا.المسيحهوالأناجيلتذكرهالذيالقبر

أيامبعداللهبأمروعودتهالمسيحرفععنبرناباإنجيلروايةومع2(.ا34:8)1(،7:

ينتظرالثانيةالسماءفيالاَنوالمسيح،المصلوبهوليسأنهتلاميذهوبعضأمهليخبر

نإالأنه(4:41الأولمماإتسالونيكيإلىرسالتهفيهذابولسذكروقد،بالنزولالإذن

مع-معهأيضَااللهسيحضرهمبيسوعالراقدونفكذلك،وقامماتيسوعأننؤمنكنا

(.يسوع

ضيقَا،يضايقونكمالذينيجازي)الثه6(:االثانية)تسالونيكيإلىرسالتهوفي

يعرفونلاللذيننقمةمعطيَاالسماء....منيسوعاستعلانعندمعناراحةويعطيكم

تاْتوا(،اْنأنتمتقدرونلاأنانأكووحيثتجدوننيولانني)ستطلبو(1)
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بهلاكسيعاقبون)الذينالحاليونالمسيحيونوهم(المسيحإنجيليطيعونلاوالذيناللَه

جهنم.فييخلدون(أبدي

اكأخرى:الأئاجيلمعالمقارنةونبدأ

الاَتي:في)متى(يخالف38(::15مرقس)إنجيل-ا

إلخ........القبورفيوبقائهمالموتمنالأنبياءوقيامالزلزلةيذكرا-ا

يذكرولم(.الروحوأسلمهكذاصرخأنهمقابلةفيالواقفالمئةقائدرأىالما2-

الجنود.ولامعها،حدثوماالزلزلة

آالة،أبناءالبشرأنيؤمحنأنهفاتضحالثه(.ابنالإنسانهذاكانحقَا:)قال3-

(.الإنسان)هذاقالإذ،واضحةوثنيةعقيدةوتلك

المؤرخونوقال(زبديابني)أممنبدلَا)سالومة(كتب:الواقفاتالنساء-4

مريمأنوشهدتيسوعولادةحضرتالتي()الدايةالقابلةهيسالومةأنالمسيحيون

مريم.شقيقةفهيزبديابنيأموأماالولادةبعدهيكماوظلتبكرَاكانت

.يسوعأممريمشقيمَةوهي(سالومة)مريماسمهاسالومةأنبرناباإنجيلوقال

أخرىأخبارفيبل،فقطالخبرهذافيليسبرنابا،قولعلىالمحدثونالمؤرخونوصذَق

كتابه؟يرفضونفكيفأيضَا،

الأناجيلوبححسب(أورشليممنمعهصعدنكثيرات)واخَر)مرقسإ:وزاد-5

قليلة،أيامواستمرتدعوتهأثناءلأورشليمالأولىزيارتههيهذهفإنالأولىالثلاثة

!ندريلا؟أورشليممنحولهالنساءجمعوأينفمتى

.(الثهملكوتمنتظرأيضًاوهوشريف)مشيرالرامييوسفعنوقال6-

!ليسوعتلميذأنهيذكرولم
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بعدسيأتيالذيأياللّه؟ملكوتمنتظرأيضَاهوأنهمعنىهوماندريولا

المسيح!

المئةقائدفاستدعىلمريعَا،هكذاماتيسوعأنتعجببيلاطسأنوقال7-

....وسأله

نحتهالذي)قبرهفيوليس(صخرةفيمنحوتَاكان)قبرٍفيالجثةوضعيوسف8-

(.الصخرةفي

الكهنة.ورؤساءوالضلالةوالختمالحراسيذكرولم

الاَتي:فيخالفهما23:45لوقاإنجيل2-

روحه.تخرجأنقبلالهيكلحجابانشق-ا

عندروحهواستودععظيمبصوتصرخأجساد...قيامولازلازلبدون2-

!الاَب

الإنسانهذاكانبالحقيقةقائلَااللهمخد(الصراخ)أيكانماالمئةقائدرأىلما3-

المسيح؟لهإاللهيعبد(اللّه)ئحدالذيالرومانيالقائدكانفهل.اللهابنأنهيذكرولم.بازَا

آخر؟!!اأم

يقرعونوهمرجعوا،كانماأبصروالما،الصليبلمشاهدةاجتمعواالذينوكل-4

قالوا.ماذاندريولا!صدورهم

جديد؟نوعمنعبادةهذههل

اليهود.منالشيعةأخذهالصدورقرعأننعلمهنامن

الجليل،منتبعنهاللاتيالنساءمع(معارفهجميع)وكانالقصةفيلوقاوزاد5-

كذلك،الدفنفياشتراكهموعدم،مفهومغيروسكوتهم(ذلكينظرونبعيدمن)واقفين

.يسوعهوليسأنهتأكدواثم.المصلوبشخصيةمنمتأكدينغيريكونواأنلاإ
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وفي(لعملهمموافقَايكنولموبازَاصالحاورجلَامشيرًا)كانالرامييوسف6-

أعضاءقرارعلىموافقَايكنولمالأعلىالمجلسفيمحزمعضو)وهوالحياةكتابطبعة

اللّه(.ملكوتينتظرأيضًاهووكان،وفعلتهمالمجلس

.لأخرىطبعةمنالمقدسالكتابيخاالتغييركميةإلىالقارئأيهابنفسكوانظر

لجرأتهم.يا

ولا)قبره(يذكرلمقط.وُضعاحديكنلمحيثمنحوتقبرفيووضعه7-

(.)الصخرة

علكلهالليلقف!أنهأي.السبتيومفيدفنهتمأي.يلوحالسبتوكان8-

الدفن!إجراءاتوفيالصليب

إنهقالالإنجيلومسيحفقط.الأحدوليلةالسبتنهارالقبرفيظلوبالتالي

القبرفيبقاءهلأنفرقوهناك)2(،الثالثاليومفييقومأو)1(أيامثلاثةالقبرفيسيكون

!!!الرابعاليومفييقومسوفأنهيعنىأيامثلاثة

(!الدفن)بعدواطيابَاحنوطَاوأعددنرجعنالنساء9-

امرالمسيحأنهذامننفهم8(:02)خروجالوصيةبحسبالسبتفيواسزحن

كلهم.المسيحيونفعلكماالسبتتقديسبمنعيأمرولمبالوصايابالعملأتباعه

والضلالة.والختموالحراسالكهنةموضوعيذكرولم

شيء:حلفيمختلفأخرمسيحعنده-91:31لِوحناانجيل3-

.(91:41)يوحناللفصحالاستعداديومفيالصلبكان-ا

12:04(.)1()تى

16:21(.)2()تى
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في2122؟تثنيةفىِإالوصيةالسبتيومالصليبعلىالأجسادتبقىلالكي2-

يهوديَّا(.ليسالكاتبأنيبينوهذا،فقطالسبتوليسالأيامكل

بسرعة!وتواي!المصلو!ن،سيقانكسريتمأنبيلاطسمناليهودطلب3-

.الصلبانعنجثثهمويرفعواأشد،وبعذاب

،ماتقدوجدوهيسوعإلىجاءواولما،اللمينساقيوكسرواالعسكرجاء-4

إ.منهيُكْسَرُلا)عظمالراويزعم!اتقولنبوءةلتتمسيقانهيكسروافلم

منعظمَايكسرواألاإسرائيللبنياللهأمرهوبل،نبوءةليستأنهاوالصحيح

خروفهويسوعأنالإنجيلكاتبفأوحى21(6:)عددالفصحخروفعظام

(5:7الأولى)كورنثوسرسالتهفيبولسهووقائله.تشبيهمنياله.المسيحيالفصح

.وتلاميذهبولسأناجيلأنهايؤكدوهذا

)الصديق(عنداودبقولالهامث!في3591سنةالقديمةالطبعةمحققواستشهد

ينكسر(.لامنهاواحد.عظامهجميع)يحفظاللهأن(3452:)مزمورفي

اليدينعظامتكسرالمساميرلأن؟صلبهيتملموأنه()صديقالمسيحأنفليؤمنواإذَا

والقدمين.

.أقولماصدقلتعرفكلهالمزمورواقرأ

والشاهد.وماءدمخروجوللوقت،بحربهجنبهطعنالعسكرمنواحدولكن-5

!صادقأنهيؤكد

إلى)سينظروناسمهالوحيولاالكاتبيتذكرلاآخر(كتاب)ويقولكتبثم

داودبيتعلى)وأفيضكتبحيث(12:01)زكرياكتابيقصدوهو(طعنوهالذي
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وينوحولقطعنوهالذيإلممافينظرونوالتضرعاتالنعمةروحأورشليمسكانوعلى

عشائر(عشائرالأرضروتنوح...عليه

يتحدثكانزكريالأنعمذا،مدسوس(طعنوه)الذىِعنقولهأنأشعروأنا

النعمةهذهلهمكانتفكيف.أورشليمسكانوخاصةاليهودعلىبالنعمةاللهفيضعن

؟يسوعبصلب

أبدَا.؟بهمنواآهل

؟الأرضعشائركلفيبكاءإلىالنعمةانقلبتكيفثم

أبدَا.؟المصلوبقتلبعدبالقعلذلكحدثوهل

أبدًا.؟بالحربةطعنهبعدعليهناحواهل

هذامنتوبتهموعن)طعنة!ودعاهبالثهالشركعنيتحدثكانزكرياولعل

التوحيد.إلىوعودتهمالشرك

اليهود(منالخوفبسببالخفاءفيليسوعتلميذ)وهويرسفعنوقال6-

يخفلمبينماليسوعتلميذأنهيعلنأنالعظيمةالمكانةذوالئريفالرجلخافكيف

وكتابهالصادقالراويهوبرنابالأنبرنابا()إنجيلأوضحهماهذاالفقراء؟الصيادون

الأربعة.الأناجيلمنأصدق

وهو،السابقةالثلاثةالأناجيلتذكرهلمالذي-نيقوديموسأيضَاوجاء7-

وضعتهماضعف)مئةمَنًامئةنحو(الثمنغاليةنادرة)عطوروعودمُزمزيجحامل

دينارإ(003الواحدالمَنثمنوكانيسوعجسدعلىالزانيةالمرأة

أيضَا.جذَاكبيرَامَنالمائةوزنويكون

القديمة:الطبعةهامشوفي(21)لِوحنافيبرائحتهالبيتَمَلَأَالواحدالمَنكانص!اذا

وزنَا.درهممائةيساوىِالمن
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.الشديدةالمبالغاتإلمماانظرميت؟بجثةمَنّمائةتفعلفماذا

لدهنلعطورالنساءاحتاجتفلماذااليهود(كعادةالأطيابمعبأكفان)ولفاه8-

ذلك؟بعدجثته

فأنا،عيانشهوديوجدولا،متناقضةوخرافاتمعقولةوغيرخياليةرواياتإنها

دفنه.قبلالميتعلىصلاةتوجدولاالتكفينقبلللجثةغسليوجدلاأنهأصدقلا

!بستانالصلبموضعفيوكان:الراويوكتب9-

فيهيوضعلم(الصخرةفيمنحوتَاوليس-بالمصادفة)أيجديدقبرالبستانوفي

قط.أحد

بداعيأيقريبَا،كانالقبرلأناليهود؟استعدادلسبب،يسوعوضعاهناك

كاتبعندالفصحعيدهوالذيالسبتيوملاقتراب،الوقتواختصارالاستعجال

والضلالة.والختمالحراسيذكرولم.يوحناإنجيل
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والعنتثروقمئالثاحصحاالإ

:التاقضاتوأكبرالرواياتوآخرمتىإنجيلفيالأخيرالنَفَس

كلمةحذفالحياةكتابطبعةوفي(الأسبوعأولفجرعند،السبت)وبعد-

اليوم)وفي(الحياة)كتابوكتبالأربعةالأناجيلبينالتناقضاتأحدليمحو)فجر(

.(...السبتانتهاءبعد،الأسبوعمنالأول

يعقوبأممريميعنىوهوالقبر(لتنظرالأخرىومريمالمجدليةمريم)جاءت-

.يسوعأممريمتكونربماأنهاوقلنا،هـلوسي

تمامًا.اخمَفتفقد؟يسوعأمليستأنهايؤكدعليهاا!لجدليةمريمتقديمولكن

برنابا.ويناقض.عجيبوهذا

الميتجثةدهنلأجلحنوطًااشترينالنساءأنيذكرالمويوحنامتىوإنجيلي5

)1(.ومرقسلوقاقالكماالمدفون

القبرإلىتنظراأنلأجلالفجرفيجاءتاامرأتينأنمتىإنجيليذكروهنا5

المقابروسطوليسالمدينةخارجمكانفيفهمناكمافالقبر.غريبأمرأيضَاوهذا،فقط

العامة!

مجردنقرأها.شهادةالمنجدلاعيانشهود،لروايتهعيانشهودعنيبحثإنه

.ةكورمذءسماأ

ال!ت،مضىمابعدحنوطَا،رسالومهيعقوبأمومريمالمجدليةمريماشزت(ا:16مرقس)إنجيل(1)

الفجر؟فيالحنوطاشترلنأينفمن.المدفونجثةيدهنلكيوأتينالأحد،فجرفي:اي

الدفنلعدالحنوطاشترينالجليلمنيسوعتبعناللاقيالناءأنقال5(-23:455لوقا)إنجيلبينما-

!مقدسكتابمنلهيا.البتيومفيواسزحنورجعنالسبتفجرفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسيحلشوعحياة
عر383!يو

نأيجبمتَىلإنجيلالراويأنلكمقلتكما(حدثت)1(عظيمةزلزلة)وإذا-

للزلزالقويَّاسببَانجدوهنافكررها.الزلزالفكرةأعجبتهوقد،مرتينشيءكليكرر

وهو:

عليه(وجلسالبابعنالحجرودحرجوجاءالسماءمننزلالربملاكالأن-

كبير.بابلهاكبيرةحجرةالقبروكأن

ومولدهالإلهتجسدبالأولىفكان،عظيمةزلزلةيسببالربملاكنزولكانهـاذا

الحجرالقبر،بابعنالحجرليدحرجنزلالملاكولكنالدنيا.يهدأنوضربهوصلبه

دفععنلعجزه،المدفونربهميخرجلكي،بزعمهمربهمجثةيخبئالبشروضعهالذي

كمايستريحلكيالقبر،خارجالحجرعلىالجبارالملاكوجلسالقبر.بابعنالحجر

الخ....حولهيجريب!ايشعرلاوناموعطشوجاعالسيرتعبمنربهمارتاح

(.كالثلجأبيضولباسهكالبرقمنظره)وكان-

التيالحادئةتلكطابور)2(،طورجبلعلىللمسيححدثممابهاءَأشدالمنظروهذا

بهاءَأعظمالربملاكجعلحيننفسهالراويففضح!!ا.ليجعلوه)التجثن(يدعونها

.النصارىربمن

منشعرةتتحركلمالنساءبينماكأموات(وصارواالحراسارتعدخوفه)فمن-

المتقن.غيرالتأليفإنه.جسدهن

شيء!عنأحديسألهلم(الملاك)فأجاب-

أعلم.الله.يليقلالأنهحذفهوتمسؤاليوجدكانرُبماأو،الركيكالأسلوبإنه

مستمر.فالتغيير

فقط.(تزلزلت)الأرضالمصلوبموتزلزالوصفالراوي(1)

2(.:17)متى)2(
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وهذا(المصلوبيسوعتطلبانأنكماأعلمفإنيأنتما.تخافالا-للمرأتين)وقال-

يقولأنبهالأجدروكان،يسوعصلبعقيدةوهيباطلةعقيدةعلللتأكيدتحريف

فهذا.فقطالقبرلتنظراجاءتاأنهماالحقيقةولكن.فترةمنذانتهىالصلبلأن()المدفون

المقدسةإالكتبكتابهفي(بوكايموريس)دكتورقالكماالتأليفيحسنلافاشلمؤلف

(.الحديثةالمعارفضوءفي

كماباطلةعقيدةعلىللتأكدأيضًاالكلاموهذاقال(كماقاملأنهههناهواليس-

حالًا.سنتحقق

المزعومةالسريةالقيامةهذهالبشروكلوالروماناليهوديرىأنالأفضلوكان5

نأبهالأولمماكان،صحيحةكانتإن،الخطيرةالعقيدةولتلكللمسيحانتصارًالتكون

صالبيهليهزم،علانيةالشعبولعامةبه،كفرواولمنعليهتاَمرواولمنلصالبيهيظهر

كلا..للبشريةعلانيةقدرتهوليُظهر،فقطنفسيةهزيمةولووالكفار

وكان،بهوالمؤمنينوتلاميذهوأسرتهأمهعنحتىالكلعنتمامَااختفىفقد

)كارينالمؤرخةذكرتكما،خيالأوحلموكأنهبشرعةويختفىسرَّافقطلتلاميذهيظهر

النساءوأنقاميسوعأنإشاعات)وترددت542ص()القدسكتابهافيأرمسزونج(

ويأكليصئيرأوهإنهموقالوا،حوارييهبعضالرؤىوانتابتخاليَا،قبرهوجدن

انتهى.هـشكلم(.

فقط.إثنتينإنهماالقارئعزيزيتنسىولا.للمرأتينالملاككلامونتابع-

أنهيقلولم)مضطجعًا(قالفيه(مضجعَاالربكانالذيالموضعانظرا)هلما

تعني)مضطجعَا!لأن(فيه)موضوعَاإلى(الحياة)كتابفيغيروهالذلكودُفن،مات

لآن،ربهمبموتالفداءبفكرةيدريولامقتولَا.ما!يسوعأنيعلملاالملاكأن

يسزلح.الذيالراقدأوالنائمهوالمضطجع
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الجليل.إلىيسبقكمهوها.الأمواتمنقامقدأنهلتلاميذهقولاسريعَا)واذهبا

....):يقولإذقليلَا،يختلف(الحياة)كتبفيوالنصلكما(.قلتقدأناها.ترونههناك

ترونه(هناك-الجليلإلىيسبقكمهووها،الأمواتبينمنقامقدأنهتلاميذهأخبرا

لأن)الجليل(بعد)-(شرطةوزاد(الأمواتمن)قامفيالخطأبتصحيحفقام

لأنه(الأمواتبين)منفكتبوها(الأموات)منوليس(الموت)منيقومالفردالإنسان

وأمحذوفجزءبوجودتفيد)-(والشرطة.يضًاأوالقاديانيةبولسفكرةبحسبيمتلم

.ينكرونولابهذايعزفونوإنهم،يسألأحدولايعلمأحدولا.الترجمةمنساقط

زيارةيخترعالراويأنلكميتبين،وحدهالملاكجانبمنالمحادثةهذهومن5

المقارنةفينقرأوسوف.يتكلمونولاالقيامةيرونلاعيانشهودإيجادبهدفالمرأتين

كاذبة.رواياتكلهاأنهالنتأكدأناجيلالأربعةبينالقصةهذهاضطرابمدى

يستعجلاولكيالقبر،عنيبتعدالكيالشاهدتينيستعجلالملاكأنأيضَاوتجد5

منربهميهربأنيريدحيثالبلادشمالأقمىإلىأورشليميغادروالكيالتلاميذ

صالبوه.يعيشحيثالخطرمنطقة

اختلاقعلىثالثدليلوهذاكلا.؟قالهفيماالملاكهذاسيصدقهلولكن5

القصة.هذه

هذاما(تلاميذهلتخبراراكضتين،عظيموفرجبخوفالقبرمنصيعَا)فخرجتا

وعي؟بلاتنقلأمتخدعنا؟هلالقبر؟دخلتامتى؟المؤلفأيها

الأرضسطحفوقواسعةحجرةالقبرأنقليلمنذكتبتهب!ايذكرنيالوصفهذا

زحفتاولاتنظرالكيالمرأتانتنحنِفلم.الأرضسطحتحتحفرةالواقعهوكماوليس
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معًاوالفرحالخوفعنوقوله.تركضانخرجتابللتخرجا،أولتدخلاالركبتينعل

قليل.بعدنرىسوفكماولوقامرقسقوليبينليجمع

وفيلكما(سلاموقال!لاقاهمايسوعإذاتلاميذهلتخبرامنطلقتانهما)وفيما-

فقد.الملاكمعاللقاءهذاروايةكذبعلىدليلأولوهنا(سلام؟)وقال(الحياة)كتاب

قريبمكانفيالتلاميذأنوواضح.الجليلفيوليسأورشليمفينفسهيسوعلاقاهما

يسوعولاقاهما)ركضتا(الأقدامعلىسيزاانطلقتاالمرأتينلأنأورشليمفيأيالقبرمن

.الأوفالقصةمعفتضاربتللإنجيلأضيفتأخرىقصةتلكولعلالطريوتفي

جبلبينالطريقجانبعلمامكانفيمختبئَاكانالإنجيلييسوعأنليويتضح

تلاميذهإلىيذهبلمولذلك،عليهفيقبضواالجنودأواليهوديراهلئلاوأورشليملإعداما

السطور.هذهبحسبأورشليمفي

الأخرىلأناجيلاسيخالفاللقاءوهذا.(لهوسجدتابقدميهوأمسكتا)فتقدمتا-

ثمبقدميهتمسكاثمنحوهالمرأتانتتقدمكيفمعي،تتخيلأنولك)يوحنا(وخاصة

تسجدأنوهو،التأليفيحسنالمؤلفكانلوالصحيحهوالعكسبلله؟تسجدان

بقدميه.تمسكائمأولَاالمرأتان

وهناكالجليلإلىيذهبواأنلإخوتيقولااذهباتخافا.لايسوعلهما)فقال-

يرونني(

له.سجدتاولماقدميهأمسكتالمامنهخافتالو

وعنداليهودعندوالتحيةللإكرامكانبل،النصارىكقولللتأليهليسوالسجود

كلها.المَديمالعهدكتبرواياتمنيتضحكماالكفار
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وأبيكمإأبيللمجدلية(0217:يوحنا)إنجحِلفيقولهيُفَسًر)إخوتي(وقوله

فياللقاءعنهناوقوله،مخلوقإنسانأنهيعنىولعله.الموقفنفسفي(وإلهكمإهي

رسالةليبلغملاكإرسالمنالفائدةفما.معنىبلالهماالملاكظهوكأقصةيجع!!اجليل

يحسنلمالمؤلفإنبل؟لحظاتمنذجرىبمايعلملاوكأنهبافى!فيسوعيكررهات!لهما

ال!ألحن!

(211:)عبرانيينرسالتهوبولسقولإلىيشيرالقديمةانصعذهامثم-د5ِ

الله(مخلوقات)واحد!نجميعهم(!نينالمؤ)والمُقَذَسين(يسزع)أئاقذليلآنايسوعع!ت

الأصلية،النصرانيةالديانةهيهذه!إخوةيدعوهمأن()يسهعيسنحيلاالسببفلهذا

ننسحه!عنقالكما،واصطفاهطهَّرهأي3قدسهاللهلاَنإلأمُقَذَشايكونلافالمسيح

أبدَايتساوىلابهوالمفعول(العالىإقسلهوأراللهقَذَسهالذي)36(:01يوحناإنجيل)

الفاعل.هويكونولاالفاعلمع

يلي:بماأيضَا()متىوانافرد

الكهنةروْساءوأخبرواالمدينةإلمماجاءواالحراسمنقومإذاذاهبتانهما)وفيما

قولواقائلينكثيرةفضةالعسكروأعطواوتشاورواالشيوخمعفاجتمعواكان.بما

نستعطفهفنحنالواليعندذلكسُمعيماذا.نيامونحنوسرقوهليلَاأتواتلاميذهإن

اليهودعندالقولهذافشاع.علموهمكماوفعلواالفضةفأخذوا.مطمئنينونجعلكم

.(اليومإلى

إقوم(؟منهمالرسولليكونالحراسعددكانكمعجبَا!؟الحراسمنقوم5

عددهم؟وكم؟الباقونوأين
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المسيحلشوعحياة388!جو

ولسلطانلسلطانهيخضعونرومانيقائدلهمالرومانالعسكرأنوالمفترض5

الرومانرؤسائهمإلىتقريره!يرفعواأنالصحيحالتصرففكان،الرومانيالوالي

الروماتي.الاحتلاللسلطانيخضعونالذيناليهودكهنةإلىوليس

الملاكرأواوهلالقبر؟منيخرجوهويسوعرأواهل؟للكهنةالحراسقالوماذا

بَلاميذه؟يسوعلقاءعنالمحادثاتتلكسمعواوهلوالنساء؟

النصراني.الوحيولاالراوييخبرنالم

أقلعلىم57سنةالإنجيلهذاكتابةيومإلىيعنىهل(اليومهذا)إلىوقوله5

دليل!بدونالنصارىمؤرخيتقديربحسبتقدير

هذاكتابةزمنحتىالمسيحبقيامةيعلموالماليهودأنيعنىِهذاوهل5

الإنجيل؟

هيأنهاوادعاءم،325سنةفيالكتبهذهتجميعيومإلىمعناهيكونأم5

هذهنشربعدإلايُعرفلمالمسسِحقيامةخبرأنيعنىوهذانيقيةمجمعفي،الأناجيل

)برناباإ!ذكركما،المقتولجثةسرقةهوالمعروفالخبروكان!الكتب

هناالروايةولكن،بالفعلحدثماهوهنا،الكهنةقالهالذيهذاولكن5

الأولىالليلةفيبالفعلالمصلوبجثةسرقةتمتقدأنه)برنابا(كتبفقد،معكوسة

فذهبوااللّهيخافوالمالذين)أما18:12)فصلفيذكركما،الحراسوضعوقبلدفنهبعد

اضطرابهذابسببفحدث.قاميسوعأنوأشاعواوخبأوهيهوذاجسدوسرقواليلَا

عقوبةتحتكانهـالا،الناصرييسوععنأحديتكلملاأنالكهنةرئيسفأمر.عظيم

(.عظيماضطهادفحصل.الحرام
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السيحلشوعحياة
صه938جرر

منحرمانحقيملكونأنهم،للبطاركةالسلطانبهذايعملونالمسيحيونومازال

النار.فييخلدبالحرمعليهحكمواإذايخالفهممنوأنالفردوسمنيخالفهم

علمواأورشليمفيالمقيمينيسوعتلاميذأنبرناباكتب22()0فصلوفي5

إلىهربواالذين،وسبعوناثنانعددهمالبالغالتلاميذمنوعشرينخمسةإلابالحقيقة

بالصليب.قتلهبعدالموتمنقامالمسيحأنيظنونوهمالخوفمندمشق

يسوعتلاميذأنهمالمدعينالأشرارمنفريقَا)إنبرناباكتب222()فصلو!أ5

يزالونلاواَخرون،الموتمنقامقدبأنهبشرواوآخرون،ماتقديسوعبأنبشروا

كتبتبمانبمضرفإننانحنأما.بول!سعدادهمفيخُدعوقد.اللّهابنهويسوعبأنيبشرون

.سعادةخليلالدكتور/بزجمة.(اللّهلدينونةالأخيرالمِومفيليخلصوااللهيخافونللذين

(.)مسيحي

كلاممنالجنودوقائدالرومانيالواليموقفهومايخبرنافلممتى!)إنجيلأما-

دليل.لهليسالكذبهكذاالجسد.سرقةعنوالجنودالكهنة

/الشماسومساعدةألكسندروس،/السكندريالاسقفبدأحينولكن5

الثهابنهوالمسيحأنقائلينالعقائد،هذهنشر،الميلاديالرابعالقرنبدايةفي،أثناسيوس

يناديالإسكندريةفييعيشوكانالأصلليبيوهوآريوس/الأسقفقام،بالحقيقة

ابن.دتهليسوأنهمخلوقالمسيحبأن

نيقيةمجمععقدفتميومئذ.عندهمموجودةكانتالتيالكتبمنبالأدلةوجاء5

عشراتوأتباعههووطاردوهإليها.استندالتيالكتبكلوحرقوا،بكفرهوحكموا

السنين.
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المسيحلشوعحياةجو.!3!

واحد،اللّهأنوهو،الحقإلىيرشدهممنهمنذيربدوناللّهيتركهملمهكذا،5

وأن،آدممنموروثةأصليةخطيةتوجدلاوأنه،نحلوقانالقدسوالروحيسوعوأن

مصيرهمفكان،خالمَهيلدأنيمكنلاالمخلوقلأنبعضهمزعمكماإلهأمليستمريم

الوثنيينالأباطرةوجيوشسلطانباستخداموذلك،والقتلوالتشريدوالنفيالحرب

جاءأنإلىهكذاالحالوظلالوتيةفيعندهمالموجودةالعقائدتلكيحبونالذين

المبين.والنوربالحقلإسلاما

الكنيسة.أسرار/كتابيفيالتفاصيلوتجد.ذلكبعدلإنسانحجةفلا

الاَتية:بالقصة(28:61متى)إنجيلانفراد.أخيرَا5

من(يسوعأمرهمحيثالجبلإلىالجليلإلىفانطلقواتلميذَاعشرالأحد)وأما

النساء.صدقواالتلاميذوأن.الرسالةبلَّغنالنساءأنفيتضح.شمالهاإلىفلسطينجنوب

حقَّا؟

ذهبوا؟وكيف؟الزمنذلكفيالرحلةتلكتستغرقيومَاكم

معهم؟يسوعوأمالنساءذهبتوهل

ا!شرة؟هذهخلاليسوعكانوأين

بجوارها؟مدفونَاكانالتيأورشليمفييقابلهملمولماذا

اختلافاتالأناجيلاختلفتولماذا؟يزعمونكمامنصورَارئاكانلويخافومم

التلاميذأحدهوالراويكانوإنصحيحةكانتإننرىسوفكماالروايةتلكفيكبيرة

إلههم؟المَدسالروحبوحيويكتهب

وأهمها:،إجابةلهانجدلاكثيرةأسئلة-

يقع؟وأين؟الجبلاسمهوما
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واحدمدىعلىوبطاركتهاوكهنتهاالخصارىعلماءمناليومإلممايدريأحدلا

!مقدسكتابمنياله.الزمانمنقرنَاوعشرين

وجبلالكرملجبل:الجليلفيجبلينالكتاببهذاالملحقةالخريطةفيأرىوأنا

اللقاءيكونأنالمهم،الناصرةفياَخرجبلعن92(:4لوقا)إنجيلفيونقرأتابور.

فييومآخرحتىمنهميخافالإنجيليالمسيحهذالأنوالروماناليهودأعينعنبعيدَا

خوفَاوأشدالحياةعلىحرصَاأكثروهوالموتمنالأناجيلمسيحقاملقد!عجبَا.حياته

.الروماناليهودمن

إلىيتوجهواأنقتلهوقبلمعهمحياتهأثناءيسوعأمرهموأينمتىأخير:وسؤال

كلها.ألأناجيلفيالأمرهذاأجدلم؟الجبل

،الكتابختميستعجلوالمؤلف،هناكإلىسبقهمأنهأي(لهسجدوارأوه)ولما-

احزامسجود.وهذا.النصارىالمؤرخينبعضيقولكماالخاتمةهذهأصنافآخرأنأو

سجودفي(القديم)العهدكتابهميذكروكماوالوثنييناليهودعندمعروفهوكماوإكرام

)تكوينعيسوالاكبرلشقيقهيعقوبوسجود7(:23)تكوينالأرضلشعبإبراهيم

الكثير.وغيرها1(370:)تكوينوأمهأبيهممعلهيوسفإخوةوسجود3(33:

يخبرنالمالراويأنمعطفولتنا.منذالكنيسةفيالكهنةخدعناكماعبادةسجودولسِ!

غريب.وهذا!لهيسجدونوهمقالواماذا

قالوا؟وماذاشكوا؟شيءأيوفيشكوا؟واحدكمشكوا(بعضهم)ولكن-

منهم؟الشكضاعوهل؟عنهمالشكليزيلفعلوماذاشكوا؟ولماذا

مختلفة؟وهيئتهصورتهكانتهل

؟المصلوبفيأمالصلب!االشككانهل
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المسيحلشوعحياة

إنهامضموشا.أيمنفارغةوعقيدة،مقنعمفيدكلاموبدونضابطبلاروايةإنها

وهم.

مخهالخوفبسببلعلهبعيد،منسجدواوكأنهم....(وكلمهميسوع)فتقدم-

هوليسأنهيعلمونفهمإذَا؟الأليمةالحادثةهذهبعدعناقولاتحيةلا.فيهالشكأو

.المصلوب

من؟التيريجهذاما(الأرضوعلىالسماءفيسلطانكلإليَّدُفعقائلَا:)وكلمهم

حياته؟أياماَخرفيولماذا؟ليسوعالأرضوعلالسماءفيسلطانكلدفعالذي

صذقوا؟وهل؟ذلكعلىدليلهوما؟بهسيفعلوماذا

بدونإلههيبقىهلولكن.يسوعإلهوهوالسلطانلهذاومالكصاحبيوجدإذًا

فيه؟شركاءيصيراأم؟الأرضوعلىالسماءفيسلطان

فيعنهتلاميذهرئيسقالماكمثلذلكغيركانالحقيقيالأصليالكلامأنأم

38(.:51الرسلو)أعمال22()1(2:الرسل)أعمال

مجهولجبلإلىأورشليممنهروبهثم،للمصلوبالمنكرةالهزيمةبعدولكن

وأنفسهحمايةعلحتىسلطانأيلهنرىلاصالبيه،أحديراهلالكيعنهابعيدَا

وهمالاَنفيهشكوالمنعملئاالسلطانهذايثبتأنالقائللهذاينبغيفكان.تلاميذه

المزعومالسلطانهذايملككانفلوالهواء.فيكلامالموضوعولكن.إليهالناسأقرب

تقدير.أقلعلىالقبرحراسأمامأوأورشليمشوارعأحدفيالأقلعلىلظهر

كماوسطكمفيبيدهاللهصنعهاوآياتوعجائببقواتاللهقيمنلكمتبرهنقدرجلالناصري)يسوع(11

يصةجالالذي،والقوةالقدسبالروحاللهمسحهكيف،الناصرةمنالذيو)يسوع(تعلمونأيضَاأنتم

(.معهكاناللهلأنإبيس،عليهمالمت!لطجمغويشفيخيرَا
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لهؤلاءتلاميذأوليسوعتلاميذيجعلوهمأي(الأممجميعوتلمذوا)فاذهبوا-

معنى.بلاكلامميذ.التا3

(؟)!سميحيينأم()نصارىأم)تلاميذ(صارواوهل

26()1(.:91الرسل)أعمالفيبولسسماهمكمامسيحجينصاروالقد

(.القدسوالروحوالابنالاَبباسم)وعَمِّدوهم-

الأصليةالخسخفيتكنلمالخهايةهذهأنالنصارىالمؤرخينمنالكثيرونقال

مجهولين.بواسطةحديثًاإضافتهاتموأنها،اليونانيةللترجمات

أولَا؟بنفسهالتلاميذهؤلاءيُعمدأنالأولىيكنألم.أتعجبوأنا5

المعمودية.نالواالتلاميذأنإنجيلأييذكرلم

التعميد؟كيفيةعنيسألوهلمأنهمأيضَاوالعجيب5

يشكلحظةمنذبعضهمكانبينمافجأةظهرالذيالثالوثهذاعنسألوهولا5

)أعمالكتابيرويكماالثالوثهذاباسمأحدَايعمدلمنفسهوش!وعشخصثا؟هوفيه

91:الرسلو)أعمال92(7:لوقاو)إنجيل2(4:يوحناو)إنجيل(ها:الرسل

ا-3(.

وكتابيوحنا،بمعموديةيعمدكانيسوعأنيروي(7:92لوقا)إنجيلإنبل5

معموديةمنيسوعحياةيؤرخونكانواالتلاميذأنيروي22(ا:الرسل)أ!ل

كانواالتلاميذوأن(861:الرسل)أعمالفقطيسوعباسميعمدونكانواوأنهميوحنا،

الرسل)أعمالبولسمنإلاالقدسالروحعنيسمعواولميوحنابمعموديةيعمدون

مسيجين(.التلاميذ)ودُعِيَ(1)
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المسيحلشوعحياة
عص493جو

يسوعبطريقخبيررجلعنالعاتيدةهذهأخذواوأنهم-3(ا:1و)259(-18:42

فقط.يوحنابمعموديةلاإيعلميكنلمذلكومع()أبولساسمه

ولماذا؟متىإنجيلراوييزعمهالذيبالثالوثالمسيحيالتعميدهذاذهبفأين

؟الاختلافاتفينرىسوفكماالرسلأعمالولاسواهاَخرإنجيليذكرهلم

يتعلمواأنوصاياهآخروكانتبه(أوصيتكمماجميعيحفظواأن)وعلموها-

(3-أ:23)متىفيشرحناكما،كلهفيهاب!اويعلموااليهودعلماءمنالتوراة

انتهاء)إكالحياةكتابطبعةوفيالدهر(انقضاءإلمماالأيامكلمعكمأناإوها-

وهذا(5،ولىث!،س!عول4هم،أ،عهكااع)4(لعالمايةنهاإلى)لانجليزيةالطبعةاويا(نلزماا

()2(.2611:و)متى()1(،17:17)متىفيالإنجيلهذافيقالهماعكس

المسيحيعبدونمسيحيينطوائفإلىتحولهمفيالنصارىواقعيخالفأيضَاوهو

والروحمريموفي،نفسهالمسيحفىحتىشيء،كلفيعقيدتهمفيواختلافهم،وأمه

!.الكنيسة)أسراركتابيفيالتفاصيلوتقرأ.كلهاوعبادتهم،القدس

،الراويأم،المسيحقالهاهلندريولاهنا.الكلمةلهذهمعنىيوجدلا)آمين(.-

؟المحرفأم

.فجأةالإنجيلوانتهى5

الميح.إصعادأوصعوديذكرولم5

إلىسيعودالمسيحأنتقولالتيبولسبعقيدةاَمن)متَى(إنعلماؤهموقال5

34(::42إمتىفيلإنجيلمسيحكلاممنالقارئيفهموكما،تلاميذهحياةفيالأرض

؟(.أحتملكممتىإلى؟معكمأكونمى)إلى:يسوعقال(17:71)متىفي(1)

بيزالاقضتجدالبشر.كتبهكذاحين(كلفيمعكمفلستأنا)أما:يسوعقال(2611:)متىفي)2(

صفحاتها.
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لكيمفتوحةالنهايةالراويفترككله(.هذايكونحتىالجيلهذايمضىالا

وهويصدقونهفكيف.يسوعيرجعولم!الراويومات.يسوععودةبعدالكتابيكمل

كتبهم؟فيوشمجلونهاالحقيقةهذهيعرفونوعلماؤهمباطلةعقيدةعلى

الأناجيل:بينالمزعومةالقيامةروايةفيالاختلافاتإلىنأتيوالاَق

)8(عددإلى(1)عددمنالأولمماالقيامةعنروايتينيروى(61مرقس)إنجيله

النصارىالمؤرخونيقولكماحديثَامضافةوالخاتمة(.1)4عددإلى)9(عددمنوالثانية

القديمة.الطبعاتفيتكنولم

اكأولى:الرواية(1)

مأومريم،المجدليةمريماشترتالأحد،يومليلةفيأي،السبتمضىمابعد-ا

منذماترجلجثةليدهنيأتيننساءثلاث.ويدهننهليأتينحنوطَا،وسالومة،يعقوب

..بالحنوطيومين

النساء.عمللي!سوهذامنه،فائدةولااليهوددينفيليسهذاعجبَا!

طلعتإذاالقبرإلىأتينالأخد-يومفيأي-الأسبوعأولفيجذَا)وباكرَا2-

)متى(.إنجيلكقولالفجرعنداثنانامرأتانوليس(،الشمس

ورأينفتطلعنالقبر.بابعنالحجرلنايدحرجمنبينهنفيمايقلن)وكن3-

وأزلزالبدونالقبر،إلممايصلنأنقبلأيجدَا(.عظيمَاكانلأنه؟دُحرجقدالحجرأن

.كالأمواتحراسأوالقبرخارجالحجرعلجالسملاك

شائارأينَلذلك،الأرضسطحفوقكبيرةحجرةأنهأيالقبر(،دخلن)ولما-4

.خوفولابريقولاثلجلا.فاندهشنبيضاء،حلةلابسَااليمينعنجالسَا

الناصرييسوعتطلبن)أنتنتخافا(،لايقل)ولم(تندهشلالهن)فقال5-

الموضع)هوذاقال(كمايذكر:المههنا(هوليس.قام)قد(الناصري)زاد:(المصلوب
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الربكانالذي:يقلولم.فقطرجلاندفنهالذيأنيدريلا)الملاك(فيهوضعوهالذي

فيه!مضطجغا

محعلمهوبطرسلأنقيل،بطرس)زادولبطرلي!(لتلاميذهوقلناذهبنالكن6-

يذكر)ولم(.ترونههناكالجليلإلىيسبقكم)إنه(الهوىبحسبالكتابةأنأي؟مرقس

لكما(قلتأناولا،الأمواتمنقامأنه

لأحديقلنولمأخذتاهنوالحيرةالرعدةلأنالقبرمنوهربنسريعَا)فخرجن7-

المرأتينأنتعنى(إمتىوروايةعظيموفرحبخوفإوليس(.خائفاتكُنلأنهنشيئا

.(!التلاميذأبلغتا

الطريق.فييسوعيقابلنولم8-

حديثَا:أضيفتالننيالثانيةالمَصة)ب(

أخرجقدكانالتيالمجدليةلمريمأولًاظهرالأسبوعأولفيباكرَاقامما)وبعد-ا

منهاأخرجفلما،تزنيجعلتهاالتيهيالشياطينأنيقولونوهم(.شياطينسبعةمنها

لامرأتين.ظهرأنهقالالذي()متىلإنجيلمخالفوهذاالزنا.تركتالشياطين

ويبكونينوحونوهم(وأمه)تلاميذهمعهكانواالذينوأخبرتهذه)فذهبت-2

مخالفةقصةأيضَاهذهيصدقوا(لمنظرتهوقدحيأنهأولئكسمعفلما!(يومالثالث

)متى(.لإنجيل

إلىمنطلقينيمشيانوهممنهملائنينإ()إأخرىبهيئةظهرذلك)وبعد3-

)متى(لإنجيلمخالفةقصة(.هذينولايصدقوافلمالباقينوأخبراهذانوذهب،البرية

التفاصيل.منالكثيروينقصها

مع،أورشليمفيالتلاميذقابلاالتلميذينهذينأنلوقا()إنجيلمننفهموسوف

.أخرىتفاصيل
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النواحأين.متكئين:)الأصح(متكئونوهمع!ثرللأحدظهر)وأخيىَا4-

أورشليم.فيالبيتيغادروالمإنهمبل،الجليلفيوليسوالبكاء؟!

()!(قامقدنظروهالذينيصدقوالملأنهمقلوبهموقساوةإيمانهمعدم)ووبّخ-5

كلا.؟يقوموهوأحدراَههل

ذلكومع.الإطلاقعلىمؤمنينغيركلهمبليشك،بعضهمولا.لهلاسجدوا

قائلَا:الراوييكمل

واعتمدآمنمن.كلهاللخليقة-لإنجيلباواكرزواالعالمإلىاذهبوالهم)وقال6-

لابدينشروهولكي،وتلاميذهالمسيحمعإنجيليوجدهنايُدَنْ(.يؤمنلمومن.خلص

نسخة.منهمواحدكلمعيكونأن

التعليقنفسوعليها.ثالوثبدونهناالمعموديةولكن.النصمنأفهمهماهذا

)متى(.معموديةعلى

تتبعالآيات)وهذه:قالالإنجيلمسيحأنمرقسإنجيلفيخرافةوأكبر7-

،جديدة(الغاتبألسنةويتكلمون،باسميالشياطيميُخرجون-المعتمدين-المؤمنين

المرضىعلىأيديهمويضعون،يضرهملامميتَاشيئَاشربواوإن)!(حياتيحملون

.المستشفياتيملأوننراهمبل.مسيحيأيمننرهالمخرافاتهذاوكلفيبرأون(.

ليسفهو(اللهيمينعنوجلسالسماءإلىارتفعكلمهمبعدماالربإن)ثم8-

كتابه.ليكملعودتهانتظرالذي)متى(يذكرهولم.النصمننفهمكما()الله

(.)مرقسروايةفيهنا()معهمأنهيقللموالمسيح

لمويُثَبتَهم(.معهميعملوالربمكانكلفيوكرزوافخرجواهم)وأما9-

)متى(.يذكرها
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وأعمال)!تى(لإنجيلبالمخالفة،اليومنفسفيوالصعودالقيامةأنهناويتضح

.نرىسوفكما)يوحنا(لإنجيلوبالمخالفةالوقا(معبالاتفاقولكنالرسل

اللمَاءهذاوانتهى.الروايةتلكفيالإنجيلينبينالوحيدالاتفاق)آمين(-أ"

غرررة.بسرعةالخل!

لهملتوبيخهتأثيرأيلنايظهرولا؟بقيامتهولابهيؤمنونلاوهمأرسلهمكيف

تتعجب!فلاالبشر.كتبإنها.الإطلادتىعلى

طويلة:رواية24(لوقا)إنجيلرواية)ب(

السبت،فجرعندالقبرعندمنرجعن،معروفغيرعددهن،الجليلمننساء-ا

كبيرةمخالفةوهذهالسبتيومفيواسزحن،السبتيومقبلوأطمِابَاحنوطَاوأعددن

ومرقس.لمتى

أناسومعهنالحنوطحاملاتأتين،الظلامفيأيالأحد،يومفجرأولفي2-

ومرقس.متىلروايتيبالمخالفة()رجال

وأ،حراسأو،زلزالأو،ملاكبدونالقبر.عنمدحرخاالحجرفوجدن3-

بينهن.تساؤلات

الحجرعلىجالسملاكيوجديكنولميسوعجسديجدنولمالقبرفدخلن4-

مرقس.كقولالقبرداخلجالسَاشاثايجدنولممتىكقولالقبرخارج

ثوبولاثلجالا(براقةبثياببهنوقفارجلانإذذلك!محتاراتهن)وفيما-5

!فجأةظهـاوأنهماواحد،بدلاثنينإلىالملائكةعددالوقا(زادوهنا(أبيض
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هناهوليسيصسا!(لمأنه)أي،الأمواتبينالحيتطلبنلماذالهن)1(:)وقالا6-

عنالنساءيكلمولمنساءمعهيكنالمالجليلفيبعدوهوكلمكنكيفاذكرنقاملكنه

وكانت(مرقسرواية)بخلافعشرالأحدوأخبرنورجعنكلامهفتذكرنإ(قيامته

هذاقلناللواتيمعهنوالباقياتيعقوبأمومريم!!بطرس)أمويوناالمجدليةمريم

إ.مرقسوروايةمتىرواية)بخلاف.(كالهذيانلهمكلامهمفتراءى،للرسل

منمتعجبَافمضىموضوعةالأكفانورأىالقبرإلىوذهببطرس)فقام7-

()2(.الرواياتكلعن)زيادة(.نفسه

أورشليم،عنبعيدةقريةإلىمنطلقيناليومنافسفيكاناالتلاميذ،منواثنان8-

أماموالقولالفعلفيمقتدرَانبيَّاإنسانًا)كانإنهيسوععنلهوقالا،يعرفاهولملهمافظهر

الله!هوأنهيعرفونكانواالتلاميذأنوقالواالنصارىكذبذلكومع(اللّه

أنهبعدهافكتب،إسرائيلسيفديالمسيحأنيقولانفيجعلهماالراويويكذب

وهمالسبتفجرفيمدفونلأنهالدفنبعدالثانياليومهوهذابينما.أيامثلاثةمنذمات

نفسه.يفضحالكاذبهكذافقطواحديوممضىفقدالأحد.صباحفي

فاختفى!يأكلونوهممنزلهمفيعرفاهثم

بأمرعرفواالتلاميذأنفوجدواالتلاميذ،وأخبراأورشليمإلىالحالفيفذهبا

.يصدقونوأنهمبطرسمنالقيامة

كلمة؟قالواحدكلأممعَاتكلماأمواحدبصوتالملاكانتكلمهل(1)

لطرس،يسوعظهورأيضَاالوقا(ذكروبالتالي،يعاصرهأوبولى،لبطرسظهريسوعأن()بولسذكر2()

مفهومة.غيربطريقة

،بطرسهو)صفا(أنيقولونلصفا(ظهر)وأنه(ه:51كورنئوسأهلإلىلأولىابولس)رسالةانظر:

.لسمعانظهر34(:42لوقاو)إنجيل.للمجدليةتدليلاسمأظفهوأنا
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و)مرقس(.)متى(فيسبقلمامخالفوهذا

روحًاوظنوهوخافوافجزعوا-أورشليمفيأي-يسوعلهمظهراحالوفي9-

فإنإجسّونيلهمقائلَاورجليهيديهفأراهم.فيهيشكواوألهيسجدواولم(الجن)من

عاىبلالمساير،مكانأراهمأنهالنصارىيزعمكماوليسعظم!ولالحملهليسالروح

وأكلطعامًاطلبثمالمصلوبهوليسوأنه،سليمجسدهأنيريهمأنهأقولالعكس

غريب!طعاممنياله،عسلوشهدمشويسمك،أمامهم

بلبشرئا،جسذاليمسالموتمنيقومالذيالجسدأنبولسعقيدةعكسوهذا

يثرابولاطعامولاجنهَتوجدلاأنهيؤمنونولهذا.يشربولايأكللاأي(،روحانئا)1

الاَخرة.الدارفيزواخ!ولا

الأنبياء.وكتبوالمزاميرالتوراةفيعنهمكتوبهومايسوعلهموشرحا-"

لالعله.لهمقالهمماواحدةكلمةالراويهذالناكتبولااَخر.إنجيليذكرهلمماوهذا

عقيدتهم.يوافق

نأإلىأورشليمفييقيمواأنوأمرهم؟أبيهموعدإليهميرسلأنووعدهم-11

.الناسوتعميدبالخروجلهمأمرهفيومرقسمتىيخالفوهذا.الأعاليمنقوةيلبسوا

بهوعد)ماأو()2(؟أبيه)موعدعنقبلَايكلمهملمالمسيحأننفسهلوقاإنجيلويخالف

عنمنهمواحديسألهولمكلامهمعنىتلاميذهفَهِمَفكيف(!الحياة)كتابكقول(أبيه

كلامه؟معنى

5(.0-15:44الأولى)كورنثوس(1)

.لوعد(ا)أي+(ح9عأ+354)حيةلانجليزافي(2)
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يدهورفع،الزيَونلجبلالمجاورةعنيا()بيتقريةإلىخارجًاوأخرجهم-أ2

ولابذاتهِيصعدلمفهولوقا.إنجيلبنصالسماء(إلىو)أُصْعِدَعنهموانفرد،وباركهم

عبد.بل،ربولاإلهابنولاإلهليسفهوبه()مفعولهوبل،بإرادتهولابقدرته

كلوظلوا،عظيمبفرحأورشليمإلىورجعواأُصعد؟()بعدمالهفسجدوا-13

موسى،شريعةعلىاللهيعبدونأيويباركونه،اللّهيسبحوناليهوديالهيكلفيحنِ

)اَمين(بوانتهىوداود.لموسىتبعَا،المسيحدينهووهذا،خاصةكنيسةلهمينشئولم

المزعومة،قيامتهيومنفسفي)رُفع(قدولكونآخرإنجيليذكرهالمالرواياتوهذه

حالًا.نقرأسوفكما(الرسل)أعمالالآخركتابهفيالوقا(لروايةبالمخالفة

المختلف:المسيح02210/يوحناإنجيل(د)

فنظرت،باقٍوالظلامالقبرإلىوحدهاالمجدليةمريمجاءتالأحديومفي-ا

القبر.عنمرفوعَاالحجر

تدخلولمملاكَا،ترولم،أحدٌمعهايكنولم.المجدليةعنمختلفةروايةرابعهذه

الخ........القبر

السيدأخذوالهماوقالتالإنجيلوكاتببطرسسمعانوكلمتورجعت2-

.يدريأحدلابهذا؟عرفتكيفالقبر.من

يكنلم)أيلينظروانحنىالقبرإلىوجاءالكاتبوسبقالقبر،إلممافأسرعا3-

ثم.موضوعةالاكفانإلىفنظر(كالعادةلأرضاتحتكانبل،لأرضافوقحجرةالقبر

الميترأسعلىكانالذيوالمنديلموضوعةالاكفانونظرالقبرودخلبطرسوصل

الكاتبودخل؟(الكفنبخلافللرأسغطاءيوجد)فهل.وحدهموضعفيملفوفَا

؟(.قبلمنمؤمنينيكونا)ألمفاَمنورأى
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المسيحلشوعحياة

بخسِابملاكينونظرتانحنتثم.تبكيالقبرخارجالمجدليةمريمووقفت4-

توجمِهيتم()قِبْلَةتوجدكانتإذًا.الرجلينعندلاَخرواالرأسعندواحدجالسينبيض

مظهرهووماظهر؟وأينومتى؟اثنينأمواحدملاكهلمحير.أمرولكنهإليها.الميت

؟الملاك

قيامتهعنيكلماهاولم....سيديأخذوقالت؟تبكينلماذاامرأةيا(إ)معَاوقالا-5

لأحد.رسالةبتبليغأمراهاولا

ملابمسيرتديكانهل؟البستانيوظنتهتعرفهولميسوعونظرتألتفتتثم6-

سرقفهل.وراءهالأكفانتركلأنهعريانَاالقبرمنلخرجمدفونَاكانلولأنه؟البستاني

الملابس؟

(.معلم)ياتفسيرهالذي()ربونيلهوقالت(صوته)منفعرفتهباسمهاوناداها7-

تفسرهالذيربي)فقالا38(:ايوحنا)إنجيلفيفعلكمااللغاتبينالكاتبيخلطلماذا

يكونوالمالمسيحتلاميذأنللنصارىليقولذلكفعلالذيالمترجمهوأئهأم(.معلميا

جدًا.جديدةروايةأيضَا)معلم(.تعنيعندهم()ربكلمةوأنيعبدونه

بعدأصعدلمالأني)متى(.لإنجيلصريحةنحالفة(تلمسينيالايسوعلهافقال8-

يفسر(ص!الهكموإلهيوأبيكمأبيإلمماأصعدإنيلهموقوليإخوتيإلىاذهبيولكن.أبيإلى

دلّه.والعبوديةالبنوةفيإخوتهمعويتساوي)إلهي(،ب)أبي(

لمرقسبالمخالفةيكذبوهاولم.سمعتومارأتبماالتلاميذأخبرتمريم9-

ولوقا.

التلاميذ؟فعلردهووما؟التلافيأخبراأمبيتهماإلىرجعاهل.يوحناعندالقصةلتلكبقيةتجدلا(1)
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وهي:اَخر،إنجيليذكرهالمجديدةأخرىوروايات-01

التلاميذكان،المزعومةالقيامةيومنفسأيالأحديوم)المساء(العشيةفىِ(أإ

صهيونعُفَيةفيأورشليمفيأياليهود،منالخوفبسببالأبوابوأغلقوامجتمعين

ووقفيسوعجاء!)متىكقولالجبلفيالجليلفيوليس،النصارىالمفسرونيقول!كما

المصلوبهوليسلأنهلماذا؟.ففرحواوجنبهيديهوأراهم.لكمسلاموقالوسطهمفي

وفيربوهوالموتمنيقوموهل.معافىَسليملأنهفرحواأنهم،تفسيريهذاالمطعون

بولس؟عقيدةبحسبجديدبجسديقمأم؟جروحجسده

المرتين!فيعليهيردواولم.السلامفكرر)ب(

المسيح.رسلوهماللهرسولفهو.أناأرسلكمالاَبأرسلنيكمافقال

.القدسالروح)اقبلواوقال(الاَنالقساوسةيفعل)كماوجوههمفيونفخ)جى(

:18)متىلروايةبالمخالفة!أمسكتخطاياهأمسكتمومن.لهتُغفرخطاياهغفرتممن

ينزللاالقدسالروحأن7(:16يوحنا)إنجيلقالبلاَخر.إنجيليذكرهاولم(.18

علمائهم.تفسيربحسب(42:94الوقافيقالوكذلك.المسيحرفعبعدلاإ

هذه.وكيرها(6:41)متىفيوأيضَاوحدهالنهمنالمغفرةأن35(:18)متىوفي

متضاربة.كتب

السابقةالثلاثةالأناجيلبخلاف،بتلاميذهللمسيحلقاءأوليحفرلم)توما((د)

معَا.كانواعشر()الأحدأنذكرواحيث

فصرخ،وجنبهيديهوأراه،معهموتوماأيامثمانيةبعدلهموظهريسوععاد)هـ(

.يقولونكماالمسيحيعبدأنهمعناهاولش(هـالهي)ربيمتعجبَااللهإلىتوما
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المسمحلشوعحياة
!صلح.4ح!

)!(الجليلفيالتلاميذمنلسبعة(كالأشباحمختفيّاكان)أينفسهأظهرثم)و(

لروايةبالمخالفةأورشليمغادرواولماذامتىندريولا،يعرفوهولم،طبريةبحيرةعل

منه؟يئسواهل(4:االرسلو)أعمال53(24:الوقا

دعوةبدايةفيحدثَأنهاعلىلوقارواهاالتيكثيرسمكصيدقصةويكرر(ز)

تمامَا!عارئاالسفينةفيكانبطرسأنيضيفيوحناولكن(هالوقالتلاميذهالمسيح

مرةالمسيحعودةحتىيموتلاالإنجيلكاتبأنتقولإشاعةوتظهر)ح(

الراويوكان!وخرافهغنمهبرعايةبطرسيوصيويسوعفجأةالروايةوتنتهي.أخرى

حياته.فيالمسيحعودةينتظر)متى(مثل

انتهى!.صعودهأوالمسيحإصعاديذكرولم

)إنجيليخالفولكنهالوقا(هوكاتبهأنوقيل!االرسل)أعمالكتابرواية)هـ!

!سنرىكما!لوقا

(!اختارهمالذينالرسلالقدسبالروحأوصى)يسوع-أ

(.اختارهمالذينالرسلإلى،القدسبالروح،وصاياه)قدمالحياةكتابوفي

.جديدةوالروايةمختلفوالمعنى

(.اختارهمالذينللرسلأوامرأعطىالقدسالروحخلاللإنجليزيةاالروايةوفي

كتب:رفعةوعن

.اخذهتمأيح+(ك!43)ولع؟لم!"

هي؟ماندريلا.كثيرةببراهنحئانفسهأراهم-2

الأربعة.للأناجيلبالمخالفةيومَا.أربعينلهميظهرظل3-

.الراوييخبرنالم؟هيما..اللهبملكوتالمختصةالأمورعنويتكلم-4
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فيكانتكلهافالاجتماعاتإذَا.أورشليميبرحواألاوأوصاهممعهمواجتمع5-

أورشليم.

إلالوقامسيحيذكرهلمالموعدهذابينما.منهسمعوهالذي(الاَب)1موعدينتظروابل-6

ماالأعمالأوالإنجيلفييخبرناولم.مباشرةرفعهقبللهمالمسيحكلاماَخرفيمبهما

أنه()الأعمالكتابمؤلفقالالذيالقدسالروحغيروهوالوعد.أوالموعدهو

(31:و)34()2:في،متتاليتينمرتينالتلاميذعلىحل

هذهبعدليس،القدسبالروحفستتعمدونأنتمأمابماءعمديوحناالأن:لهموقال7-

بكثير(.لأياما

؟المعمدانيوحنايدعلىيسوعمثليتعمدوالمولماذا؟يسوعيعمدهملمفلماذا

2(؟:4يوحناإنجيل)كقولالناسيعمدونكانواوكيف

إلى(1:16)1الكتابنفسفيهنابطرسكررهحينالنصهذااختلفولماذا

(؟)سَتتعَمدونمنبدلَا()سَتُعمدون

عودتهعنيتكلمونأنهموأظن؟اسرائيلإلىالملكتردالوقتهذ!فيهل:سألوهثم8-

الله.بشرعالأرضليحكم

الغيبيعلملالأنهعليهميردأنرفضولكنه.الحديثذلكالتحريفأزالورُب!ا

.وحده()اللّهالاَبإلايعلمهلاالذي

والهوديةأورشليمفيليسوعويشهدوا،القدسبالروحالقوةينالواأنوعدهمثم-9

.الأرضأقصىوإلمماوالسامرة

.لوعد()اأيس!+!هعول13حنجيزيةلإافي(1)

الآب(.وعد)إتمامالحياةكتابوفي

روح-)المعزىعنيسوعكلمهمحيث26(:41:26،51)يوحناإلىيشيرالقديمةالطبةهاث!وفي

قإ(.البار-الحق
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الخ.....وعقاربحياتولاثالوثولاتعميديذكروأ

التي()مخىروايةخالفوهكذا.الأرضأقصىإلىوصلواأنهمالتاريخيذكرولم

منطقي.غيروهذا.فقطلأمماإلىأرسلهمالمسيحأنتقول

+ح5!*)ولح،أ!،الإنجليزيالنصوفي.سحابةوأخذتهارتفعهذاقالولما-01

.()رُفِعَأي(ول3

الإنجليزية.وفيهكذا()سيأتيأنهيبشرانهمملاكانوجاءهم-11

أث!+(3ول!3حزح3ول،3أط*؟حلث!43ط!،ولس!9ولوله!ملالماهاأول5طث!س!3!س!،ا!؟ثها

03ءهولحولأاأ!طح!!ح!ح)3.

مماثلة.بصورةأيضايأتيسوفالسماءإلىمنكمرفعهتَمَّالذيهذايسوعنفس:أي

لوقايذكرفلم.المختلفةوالرواياتالترجماتفيوالتلاعبالمقدسالكتابلهذايا

نفسه!لوقايخالفبهذا.الروايةتلكولاالكلامهذاومرقس

!الزيتونجبلمنأورشليمإلىرجعواحينئذ-21

زميلالوقا(هوالراوييكونفكيف.ومرقسلوقاتخالفأيضَاالروايةهذه

؟(4:11تيموثاوسإلى)الثانيةرسالتهفيذكركما)بولسق(وتلميذ()مرقس

يذكركماالعليا(الطبقةفي)غرفةوهيفيها،يقيمونكانواالتيالعُفيةإلىوصعدوا-13

والصلاةالطلبةعلواحدةبنفسيواظبونتلميذَاعشرالأحدوكان(الحياة)كتاب

وإخوته.يسوعأمومريمالنساءمع

إخوهَأن(ه7:يوحنا)إنجيلفيجاءومالوقا،إنجيلنهايةروايةيخالفوهذا

به!يؤمنونلايسوع
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إلىعددهموصلوقد؟واحدةحجرةفيالنساءمعكثيرةأيافايجتمعونوكيف

()1(؟15:االرسل)أعمالفيجاءكماشخصَاوعشرينمائة

وهذأعشر.اثنيكالى؟صلعددهمويكونيهوذامنصبليأخذتلميذًااختارواثم-41

نظاموهو.قُرعةبإجراءواختاروه؟القدسالروحولاالمسيحتعاليممنليس

!اليومإلىالبطريركاختيارفيالنصاريعليهيسيريهودي

قصصًالناروىبل،البحيرةعندالسمكصيدولاالجليلجبلفياللقاءيذكرولم

اَخر.مسيحعنجديدة

.الكتابهذاوانتهى

.والقرآنالإسلامنعمةعلىاللّهونحمد

)متى(حددهاالتيالأيام-عنديمن-اجتهادَالكمأكتبأنأحبالنهايةوفي-

كُتِبَوهل؟المسيحليسوعمعاصرَاالكاتبهذاكانهل:أكثرلنتأكد()يسوعحياةمن

الكنيسة؟فيتعلمناكماالقدسالروح()ربهمبوحي

متى،8رإنجيلىبروايضيسوعحياةكلأيا

بها.يدخلأنقبلحُبلىوجدهالأنهمريميطلقأنيوسففكريوم-ا

فيبهحُبِلَالذيلأن؟لهزوجةبيتهإلىمريميأخذأنيأمرهليوسفالملاكظهريوم2-

.القدسالروحمنهوبطنها

لحم()بيتقريةفييسوعميلاديوم3-

فقال،ينتهيلاالذيكذبهتفضحرواية-7(15:4كورنثوس)أهلإلىالأولىرسالتهفيبولسروى(1)

)بطرسلصفاظهروأنه)الأنبياء(الكتبحسبالثالثاليومفيقاموأنهدُفن)وأنه:المسيحيسوععن

دفعةظهرذلكوبعديهوذا(موتاْوانتحاربببعرأحدكانواأنهم)مععرللاثنيثم(المجدليةأو

العدد!لهذاظهرأينيعلمأحدلاأخ(خممائةمنلاكثرواحدة
http://www.al-maktabeh.com
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لحمبيتإلمماثمأورشليمإلى،لهمظهرنجمَاتابعين،المشرقمنمجوسيأتيسنتينبعد-4

هدايا.لهوقدمواالمولود،للطفلليسجدوا

.هيرودسالملكيدعلىالقتلمنخوفًاالملاكبأمرمصرإلىالأسرةهروبيوم-5

وذلك.الناصرةفيوسكنوافجاءوا،ليوسفحلمفيالملاكبأمرمصرمنالعودةيوم-6

مصر.إلىالهربمنتقديرئاسنواتثمانيبعد

ثلاثينحوالييسوععمروكانزكريا،بنالمعمدانيوحنايدعلىيسوعتعميديوم7-

سنة.

01

11

12

13

14

إبليسبتجربةوتنتهي،مجهولةيومَاأربعينليصومالصحراءإلممايسوعيأخذالروح

.الناصرةإلىالروحيحملهثملاَخر،مكانمنإبليسويحمله،جائعوهوله

صيادينأربعةودعا،كفرناحومإلىبلدهفزكعليهالقبضتميوحناأنسمعيسوع

.ناسصياديليجعلهم،ليتبعوهسمك

الملكوتببشارةويبشراليهودمجامعفييعلم،الجليلمقاطعةكلفييطوفيسوع-

(.مجهولةوأماكنمجهولة)فترة

،المكانهذايقعأينندريولا،يعلمهموأخذالجبلإلىصعدالجموعرأىتا-

كثيرلن.مجانينمنشياطينوإخراجالشفاءمعجزاتمنبفاصلالتعليموأنهى

تنتهي،حولهب!ايشعرلانائمويسوع،صغيرةبحيرةفيقاربقيعاصفةليلة-

فتطيرالخنازيرفيالشياطينوتدخلمجنونيينرجلينمنالشياطينإخراجبمعجزة

.البحيرةفيوتموت

مجامعفييُعَئَميسوعوكانالجليلمنطقةفيكلهاوالقرىالمدنفيالثانيالطواف-

(.مجهولةوتعاليممجهولةوأماكنمجهولةإفزةالملكوتببشارةويبشرهماليهود

)فترة.السمواتبملكوتإسرائيلبنىكلليبشرواعشرالاثنيتلاميذهأرسلثم-

(.مجهولةوأماكنمجهولة
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15

16

17

18

91

02

21

)قمحإ،الحقلسنابلمنيأكلونأخذوا،الزروعبينتلاميذهمعنزهةفي

بروايةيسوعوأجابهم،فقطالنقدلأجلالمتنزهاتفيحتىيتبعوهموالفريسيون

اليهود.وشريعةبتاريخالكاتبجهلتبين(21)اصحاحبالأخطاءمليئة

فلانابنأنهوذكروا،تعليمهمنبهتواحتىيعلمهموصار()الناصرةوطنهإلىعاد

فيلاإكرامةبلانبياليسقولتهويقولكلامهممنفيغضبوأخواتهفلانوشقيق

أبدَا!إليهايعودولاالمدينةويغادر(وبيتهوطنه

جدًّابعيدَاالبحيرةأنمع،ويسبقوهالبحيرةنفسفيالقاربيركبواأنتلاميذهألزم

ويأتيهمالأمواجتثورثم.القصةمنحذفهتمأوسقطجزءهنافيوجد،مدينتهعن

المقصود.غيرمكانفيالقاربفيرسواالماء،علماشيَا

تلاميذكيأكلالماذاسألوهلأنهمللعلماء،والنقدالشتممنوفاصلالعلماء،معلقاء

(.)النجاسةمفهومصحيحغيىوكلام(!مغسولةبأيدي

نأيهوديةغيرامرأةمنهتطلبوهناك،الجنوبيةلبنانقرىإلىتلاميذهمعانصرف

ابنتهاوتشفيبأدبهافتحرجه،الكلابجنسمنإنهاقائلَافيشتمهاابنتها،يشفي

لها.قالكماإي!انهابسبب

تكثيرمعجزةفعمل،يعلمهموهو)إ(يأكلونلاحولهوالجموعأيامئلاثةقضى

النساءعدامارجلآلافخمسةعددهموكانالجموعوأكلوالسمكالخبز

كسرمملوءةقفةع!ضراثتيعنهموفضلوسمكتين،أرغفةخمسةمن،والأطفال

خبزَا.

يقول)منتلاميذهليسألدمشققرب()قيصريةإلىوحدهمتلاميذهمعيذهب

يعود.ثمأنا(إنيالناس
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23

24

25

26

27

28

هيئتهفتتغير،تلاميذهمنثلاثةومعهليصليالجبلإلىيصعد،مجهولةأيامستةبعد

أحدًايخبروالاأتلاميذهأمرثم،معهيتكلمانظهراوإيلياموسىأنرؤيامثلولرولىْ

الثلاثة.الأنبياءقالبماالراوييبلغناولمرأوابما

الهيكل!ضريبة(الحياة)كتابوفي،الجزيةأوالجبايةيدفعيسوع(حوم)كفرنافي

كمابسنارةاصطادهاسمكةفيبطرسوجدهاعملةمنفقط،بطرسوعنعنه

.يسوعأمره

ويستىهـيسيرالبلاد،شرقويسير،فلسطينشمالأقصىالمسيحيترك؟مجهولةرحلة

ليدخلها،الأردننهرفيعبرأورشليمممَابلإلىيصلأنإلىالأردننهرثرقفي

!السامرةمقاطعةدخولليتجنب،الصالحالرجاءرأسيصهـبطريقوكأنه

يتمسوفأنهتلاميذهويخبر-الملعونةالمدينة-بأريحايمرأورشليمإلىطريقهوفي

تلميذيهبأمإذاالمأسويالحديثهذامنالعكسوعلى!منهمأحديتأثرفلا،صلبه

ملكوته!إلىمعهابنيهايأخذأنمنهتطلب!خالته)وهي

القريةإلىتلميذلِنويرسلفاجى()بيتاسمهبمكانيمرأورشليمإلىطريقهوفي

ليركبإليهما(محتاج)الربأنبحجة)أتان(وأمهجحشًاليأخذأمامهمالتي

عليهما!

داود(!لابنخَلص)ياربالهاتفينالجموعبينأورشليمويدخل

ويطردهم.الباعةويضربالهيكليدخلثم

،الحالفيويب!ائمرًافيهايجدفلمتينشجرةإلىونظرجاعالتالياليومصباحفي

التين!شجرإث!ارزمنيكنلمأنهمع

علىعطورقارورةزانيةامرأةتسكبالأبرصسمعانمنزلفيعنيا()بيتفي

تكفينه!لأجلإنهافيقول،رأسه
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،معروفشخصبيتلهمفيحدد،معهمالفصحيأكلأنيريدأينيسألونهتلاممِذه-92

خروفمنبدلَاخمرَاويشربونخبزًاويأكلونيذهبونالمساءوفي(!)فلانيدعوه

.المشويالفصح

ثم،الليلطوالالكهنةرئيسبيتفي(الجمعةاليلةالليلةتلكفيالأولىالمحاكمة03-

الجمعة.يومفيوالدفنوالصلبالواليعندالثانيةالمحاكمهَ

يسوعبمقابلةوينتهي،يسوعيقابلهماثملهما،ملاكوظهورللقبر،امرأتانزيارة31-

!الجبالأحدفيالجليلفيلتلاميذه

انقضاءإلىمعهموأنه.القدسوالروحوالابنالاَبباسمللتعميدويرسلهم

)آمين(.الكاتببقولفجأةالإنجيلوينتهي.الدهر

ذلك.بعديسوعمصيرأحديعلمولا

القاديانيين؟كقولكشميريابعيدمكانفيأرذلهالجمرمنوبلغعاشهل

عملأياملعددبالنسبةجدَامحدودةالروايةهذهأنترىهكذا:القارئعزيزي

بمعموديةتعميدهيومإلىطفولتهأيامحذفناإذايومَا(52)تبلغلموالتي،دعوتهفيالمسيح

الإنجيل.قالكماالخطايالمغفرةالتوبة

إلهيّ؟بوحيمكتوبأنهترىأم؟نصدقهعيانشاهديوجدأنهترىهل

.القارئعزيزيالتعليقلكأترك
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وفائم!

والتوحيد.والقرآنالإسلامنعمةعلدلّهالحمد

عربيبلسانالأمينالصادقالنبيمحمدورسولهعبدهأرسلالذيدلّهالحمد

مبين.

وَتَعَاكَسُئطَنَهُالحقلنابيَّنكمااختلافَا،فيهتجدلاولذلكحفا،اللهكتابهوالقرآنإن

الشاء.82(.أ!!ثِيراَخئِنَفافِيهِلَوَجَدُوأعِندِغَترِاَلتَهِمِقوَلَؤ؟نَ!اله:قولهفي

،والفطرةالعقلتوافقلاالتيالعقائدفيالتفكيركثرةمنمسيحيوأناتَعِبْتُوكم

؟الأبعنهيعجزب!االابنيقوموهلولماذا؟؟ابنللّهيكونكيفأتعجبوكنت

وعدموغيرهاالأناجيلصفحاتبينالتناقضاتكثرةمنمسيحيوأناتَعِبْتوكم

.والرهبانالبطريركحتىأو،واعظأو،قسيسأيعندمقنعقاطعشافِردوجود

تكفر.لئلاتفكرلا:عندهمالنهائيالرد

العباد.ربعبادةإلىالعبادعبادةمنأخرجنيالذياللهسبحان

مسيحي،وأناللإنجيلقراءتيأثناءعقليفييترددكانهناكتبتهماأنباللّهوأقسم

ينتجوب!افيهوبمابهأكفرلئلااعترافيأببنصيحةعملَاشهورَاقراءتهأترككنتحتى

.فاسدةعقيدةمنعنه

عندهمالمقدسالكتابهذافيأجدكنتمسيحيوأناأننيهوذلكمنوالأكثر

ذلك،منيقينٍعلوكنتُ.الإسلاموحج،وكتابه،الإسلامونبي،بالإسلامالبشارات

.تفكيريفيحقعلأننيعلمتحتىالقساوسةفطِوناقشت
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المسيحيسوعحياقلحءاخ!و

محمدعلىإلاينطبقلاكلامًارسائلهفيأجدكنتالمسيحيةمب!دعبولسحتى

ثحدعالرجلهذاإنلنفسيوأقولأتعجبفكنت.مسيحييومئذوأناصَ!لتَهُعَلَيهِوَسَقَوَ،

حق.محمداوأن،حقالإسلامأنيعرفوهو،المسيحيين

إلىبلالناويختمالمبرورالحجوإياكمالقهيرزقناأنولأسرتيليالدعاءأسألكم

الله.إلا

إليك.وأتوبأستغانرك.أنتإلاإلهلاأنأشهد.وبحمدكاللهمسبحانك

لَرَءوفَىنحَألت

همهلًاشِصرِفيلِزَاا

هـ431؟رجب02فيالأخيرةالمراجعةتمت
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المسمحلشوعحياة

و!ر!ح

415!جمو

متى.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001بإنجيلتعريف

025..الأخرىبالأناجيلالمقارنةمع(متى)إنجيلبروايةالمسيحيسوعحياةقصةدراسة

00000000000000000000000000000000000000000000027....متىإنجيل-الأولالإصحاح

أيامفي(اليهوديةلحم)بيتقريةفييسوعميلادقصة-الثانيالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000093.الملك()هيرودس

00000000000000000000000000000000000000000000048..يوحنا.بشارة-الثالثالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000058....ليسوعالشيطانتجربة-الرابعالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000067..الجبلعلالموعظة-الخامسالإصحاح

..000000000000000000000000000000000000000000000076الموعظةبقية-السادسالإصحاح

0000000000000000000000000000000000097،...الجبلعلىالموعظةنتابع-السابعالإصحاح

00000000000000000000000000000000000000000000089.وعجائبتمثيلية-التاسعالإصحاح

العاشر.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000114الإصحاح

00000000000000000000000000000000000000212.يوحنا.قصةعشر-الحاديالإصحاح

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000131عشر.الثانيالإصحاح

..00000000000000000000000000000000000147الكبجرةالتهمةعشر-الثالثالإصحاح

هيمعجزاتويصنعونليحيونالموتىقيامعقيدةعشر-الرابعالإصحاح

...........................ء..0000000000000162وثنيه5- عصد

عشر..000000000000000000000000000000000000000000000000000000174الخامسالإصحاح
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المسيحلشوع5- ء416ص

000000000000000000000000000000000185.التكراراستمرارعشر-السادسالإصحاح

عشر....00000000000000000000000000000000000000000000000000000591السابعالإصحاح

00000000000000000000000000000000000000000000000000000552...عشر..الثامنالإصحاح

عشر....00000000000000000000000000000000000000000000000000000212التاسعالإصحاح

.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000224العشرونالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000532...والعشرونالحاديالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000542..والعشرونالثانيالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000552والعشرونالثالثالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000267.والعشرونالرابعالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000284..والعشرونالخاصالإصحاح

....000000000000000000000000000000000000000000000288والعشرونالسادسالإصحاح

...000000000000000000000000000000000000000000000000336والعشرونالسابعالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000382والعشرونالثامنالإصحاح

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000413..الخاتمة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000514.الفهرس

!!اللّائأ
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